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Anteckningar från Sambis arbetsgrupp 
 

Datum: 8 mars kl 10.00-11.30 
 
Deltagare: 
 

Björn Skeppner, MAWELL 
Jan Säll, IIS 
Joakim Sandberg, eHM 
Lars Blomqvist. SLL 
Lars Johansson, Stöttepelarna 
Per Mutzell, Inera 
Robert Sundin, IIS 
Staffan Hagnell, IIS (Mötesorganisatör) 
Stefan Halen, IIS 
Tomas Fransson, Inera 
Tomas Örtenberg, Migrationsverket (telefon) 
Tommy Almström, Stockholms stad 
Urban Jarl, SLL 
Wlodzimierz Bislawski, SLL 
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Under övriga frågor lades: 
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2 Föregående protokoll och uppdragspunkter 

Protokollet från 16-01-28 finns publicerat på https://www.sambi.se/?p=1049 
 

Från 
datum 

Ansvarig Beskrivning Status 

15-11-17 Robert 
Sundin 

Upprätta en arbetsbeskrivning för 
Förvaltningsforum 

Målbild för organisation presenteras 
nedan. 

15-12-15 Robert 
Sundin 

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

Klar, Målbild för organisation 
presenteras nedan. 

16-03-08 Jan 
Säll 

Presentera förslag på road map för 
höstens utveckling av featurs 

Återkommer på nästa möte  

16-03-08 Per 
Mutzell 

Ta fram förslag var arbete kring en 
modell för behörighetshantering hör 
hemma. 

 

16-03-08 Staffan 
Hagnell 

Kontakta kvalitetsregistren och Sambi.  

16-03-08 Staffan 
Hagnell 

Kontakta ELN för att klargöra deras 
engagemang kring Sambis tillitsgrans-
kningar, bjud in dem till nästa möte. 

 

 

3 Federationstjänsten 

3.1 Federationsoperatören 

Arbete pågår för att sätta samman förslag till nästa utvecklingsomgång av 
Sambis registry. Det förtydligades att det inte finns någon funktion som måste 
utvecklas för driften av Sambi, utan utvecklingen avser snarast features för att 
underlätta för medlemmarna och höja kvalitén på federationsdriften. I planen 
finns idag ett självbetjäningsgränssnitt. 
 
AP Jan Säll, Presentera förslag på road map för höstens utveckling av featurs 
på nästa möte. 
 

3.2 Ändringsråd/ Förvaltningsråd 

Inget möte har hållits sedan föregående arbetsgruppsmöte. 

3.3 Medlemmar 

3.3.1 SLL 

 En möjlig användare av Sambi är ett nytt system för vårdplanering av 
cancerpatienter. Diskussion pågår med leverantören. 

 Beställningsportalen har idag 620 unika användare, varav 12 kommer från 
Stockholm stad. Ett bräddinförande förväntas inom kort från Stockholms 
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stad efter det att en ikon har installerats hos användarna. 

 (Om Attribut och Behörighet, se vidare diskussionen under kp 5 
Attributstandard). 

3.3.2 Stockholms stad 

 Webcare står högt på Stockholms stads önskelista för federativ inloggning. 

 Tommy har varit i kontakt med kvalitetsregistren för att informera om 
möjligheterna med Sambi. De många registren sköts på 6 olika platser. För 
SLL är Urban Jarl kontaktperson. Tomme överlåter till andra att fortsätta 
detta arbete.  
AP Staffan Hagnell, kontakta kvalitetsregistren för att informera om Sambi. 

 Arbetet med att finna ersättare för Tommy Almströms tjänst pågår, men 
är ej klart. 

3.3.3 Inera 

Den tekniska anpassningen av Pascal och Säkerhethetstjänster ska färdigställas 
under 2016. Anpassning görs till Sambis attributstandard. Frist för användning 
av de gamla attributen beräknas vara till 2017-12-31. 
 
SSO-rapporten 

 Per Mutzell berättade om SSO-rapporten, vilken innehåller förslag till 
vägval och strategiska principer. Det noterades att  

o området är större än vad Sambi idag adresserar. Utöver webb-SSO 
måste fler tekniker hanteras. Det blir i snabb takt allt viktigare att 
kunna hantera mobila plattformar.  

o vi har idag inte samma homogena driftsmiljö som tidigare (MS) 
utan måste kunna bygga plattformsneutralt. 

 Ett möte hålls nästa vecka för att besluta om nästa steg. 

3.3.4 eHM 

 Joakim Sandberg presenterade E-hälsomyndighetens planer för sin 
referensimplementation av ”Säker åtkomst för vård- och apoteksaktörer”, 
se bifogad presentation. 

 Avsikten är att påbörja tester i Sambis Trialmiljö i maj. 

 eHM:s införandeplaner för federativ anslutning kommer att presenteras 
och diskuteras i olika forum.  

 Vikten av att även vården är med i denna planering framhölls. 

3.3.5 Migrationsverket 

Migrationsverkets pilotsystem för Sambi är Melker. Arbete med att 
Tillitsdeklarera detta har påbörjats. I steg ett första steg kommer endast ID 
användas, medan attribut kommer i ett senare skede.  

Migrationsverkets ser nu över Sambis attributlista. 

Urban Jarl lovade att återkomma men kontaktperson från SLL avseende 
pilottester av Melker. Tommy Almström kan rådfrågas om kontakt på 
Stockholms stad. 
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4 Tillitsgranskningstjänsten 

4.1 ELN 

Frågan kom upp om vilken kapacitet E-legitimationsnämnden har att processa 
tillitsgranskningar av e-legitimationsutfärdare när Sambi börjar skala upp. 
 
UP, Staffan Hagnell – Kontakta ELN för att klargöra deras engagemang kring 
Sambis tillitsgranskningar, bjud också in dem till nästa möte. 
 

4.2 QA-projekt 

Det pågående QA-projektet för Sambis Tillitsgranskningstjänst har lagt tid på 
att reda ut roller, begrepp i Sambi och finna en dokumentationsstruktur för att 
beskriva tjänsten. Följande dokument med publik information tas fram: 
 

 Definitioner för Sambi 

 Sambis Tillitsramverk 

 Föreskrifter för Sambis Federationsoperatör 
 

 Tjänstebeskrivning för Sambis Federationstjänst 

 Anslutningsavtal Sambi (med bilagor) 
 

 Tjänstebeskrivning för Sambis Tillitsgranskningstjänst 

 Tillitsgranskningsavtal  (med bilagor) 

 Tillitsdeklarationsmall 

 Instruktioner och Checklista för Granskare 

 Informationshantering och sekretess för Granskare 

 Sekretessförbindelse för Granskare 

 Krav på Granskare 
 
Följande dokument med intern information tas fram: 
 

 E-postmallar 

 Beslutsmall 

 Följebrev Tillitsgranskningsavtal 

 Tillitsgranskningsrutin 

 Tillitsgranskning arbetsdokument 

 Rekommendationsmall 

 Ramavtal - Konsulttjänster Tillitsgranskning 
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4.3 Översikt Sambis Federationsoperatör 

För kännedom! 
 
I dokumentet ”Krav på federationsoperatören” ges en överblick av 
federationsoperatörens organisation. Det står där att läsa: 
 

Federationen Sambis organisation består av  

 Sambis styrgrupp 

 Sambis arbetsgrupp 

 Federationsoperatören 

 Federationstjänstens förvaltningsråd 

 Tillitsgranskningstjänstens förvaltningsråd 

 Tillitsadministratören 

 Attributförvaltningsgruppen 

 

En översikt över hur de relaterar till varandra ges i bilden nedan. 

 

 

 

Federationsoperatören ansvarar för att följande processer finns etablerade och 

dokumenterade. 

 Medlemshantering 

 Information 

 Incidenthantering 

 

 

4.4 Tjänstebeskrivning för  Sambis Tillitsgranskningstjänst 
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Vi önskar era synpunkter på dokumentet ”TJÄNSTEBESKRIVNING FÖR  SAMBIS 
TILLITSGRANSKNINGSTJÄNST” på mötet eller senast tisdagen 15 mars 2016. 
Synpunkter sänds till staffan.hagnell@iis.se. 

 
I dokumentet ”Tjänstebeskrivning för  Sambis Tillitsgranskningstjänst” beskrivs tjänsten 
och dess kunder. T.ex. beskrivs arbetsflödet för att kontrollera Sökandes 
Tillitsdeklarationer som: 

 

 

4.5 Status tillitsgranskningar 

Arbete pågår med att färdigställa Lidingö stad som ett bästa praxis-exempel på 
hur Tillitsdeklaration kan göras. 

 

 

5 Attributstandard 

Frågeställningar som kom upp vid mötet: 

1. Trots en attributstandard från Sambi, jobbas det likväl med flera modeller 
på hemmaplan. Hur kommer vi tillrätta med det? 

Kommentarer: 

- Version 1.0 av attributstandarden är bra! Alla applikationen bör 
stämmas av mot attributstandarden, men det är fortsatt 
applikationen som bestämmer vilka attribut den ska ha. 

- Attributarbetsgruppens möten är öppna för alla intressenter. SLL, 
eHM m.fl. har haft representanter på mötena. 
Informationsspridningen från mötena är viktiga och alla deltagare 
uppmanas att bidra med spridningen hemmaplan. 

- Det är mycket viktigt att antalet olika attribut begränsas, annars blir 
det mycket kostsamt för Användarorganisationernas att upprätthålla 
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dem alla i sina register. 

2. Dags att börja planera nästa steg i arbetet efter version 1.0 av 
attributstandarden! 

3. Det finns ett behov av att diskutera behörighetshantering. Vi befinner oss 
nu bara på ”källarplanet” och skulle utöver attribut även behöva 
diskutera en modell för behörighetshantering! 

Kommentarer: 

- Viktigt att det finns en modell, men var noga med att skilja på krav 
och guidelines. Avsikten bör vara att visa på möjligheter, då det 
fortsatt är tjänsten som bestämmer och vårdgivaren som är ansvarig 
inför PDL.  

- Sambi bör akta sig för att försöka lösa för mycket på en gång. Det 
måste få finnas frihet. Är i mot standard, men för samarbete!  

- De stora klarar av att utveckla själva, medan de mindre behöver hjälp. 

- Inera har tagit fram en behörighetsmodell. Men en utmaning är att 
inte att bara ta fram en modell utan även se till att få bred acceptans. 
Arbetssättet bör därför vara ”öppet” likts Sambis. 

- Var hör frågan om behörighetshantering hemma? Då det rör e-hälsa 
för hela sektorn bör arbetet bedrivas i ett öppet forum för alla 
intressenterna (landsting, kommuner, apoteksaktörer, vårdgivare, 
integratörer etc), t.ex. inom Sambi eller ett liknande forum. 

 

AP – Per Mutzell, Ta fram förslag var arbete kring en modell för 
behörighetshantering hör hemma. 

6 Information 

6.1 Sambi utbildning 

Genomförda kurser 

 Sambi grundkurs – 25 februari 

 Sambi tillitsdeklarationskurs – 26 februari 
 

Kommande kurser 

 Sambi grundkurs – 20 april 

 Sambi tillitsdeklarationskurs – 21 april 

 Sambi grundkurs – 1 juni 

 Sambi tillitsdeklarationskurs – 2 juni 
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6.2 Vitalis 

Seminariet: Sambi – Identitetsfederation för hälsa, vård och omsorg har 
antagits och kommer att hållas den 7 april, 08.30-09.00. 
 
Se http://invitepeople.com/public/seminars/4494 
 

6.3 Svenskt federationsforum 

Sunet bjuder in till Svenskt Federationsforum den 18 april, kl. 10.00-16.00. 
Plats: Sunet, Tulegatan 11, 3 tr, Stockholm 
 
Antalet platser är begränsat av mötesrummet (max 40). Om ni är intresserade 
att medverka, anmäl i god tid innan det blir fullt på följande länk: 
 
https://stiftelsense.wufoo.eu/forms/svenskt-federationsforum/ 
 

7 Styrning 

7.1 Sambis styrgrupp 

Summering av Sambis styrgruppsmöte 7 mars 2016 
 
Kommande möten 

 30 maj 2016 
 

8 Övriga frågor 

8.1 Uppdatering av Sambis webbplats 

Punkten hans inte med utan får tas på nästa möte. 

9 Nästa möte 

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