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2 Föregående protokoll och uppdragspunkter 

Föregående protokoll finns publicerat på https://www.sambi.se/?p=1049 

 

Från 
datum 

Ansvarig Beskrivning Status 

16-03-08 Per 
Mutzell 

Ta fram förslag var arbete kring en 
modell för behörighetshantering hör 
hemma och hur finansiering kan ske. 

Återstår, se vidare under kp 6. 

16-03-08 Staffan 
Hagnell 

Kontakta ELN för att klargöra deras 
engagemang kring Sambis 
tillitsgranskningar  

Klar, se vidare under kp 6 

16-03-08 Staffan 
Hagnell 

Kontakta kvalitetsregistren och Sambi. Återstår 

16-04-19 Staffan 
Hagnell 

Kalla till möte avseende frågan 
gällande ombud. 

Återstår, se vidare under kp 6 

16-04-19 Per 
Mutzell 

Uppdatera beskrivning av det som 
idag kallas SLL:s attribut på Sambis 
webbplats (enligt kp 5) 

Återstår, se vidare under kp 5 

16-05-31 Per 
Mutzell 

Undersök förutsättningarna för att få 

finansiering och deltagande i 
arbetet är inte fastställt 
 

 

16-05-31 Joakim 
Sandberg 

Finns det lämplig information om 
eHM:s projekt som kan länkas till från 
Sambis webbplats? 

 

 

3 Sambis styrgrupp 

På styrgruppens möte inledes med en statusrapportering motsvarande den  

1. Statusrapportering 
2. Diskussionspunkter 

a) Apphantering 
b) Svensk  e-legitimation och Sambi 
c) Ombudsavtal 
d) Förvaltning av Tillitsgranskningstjänsten 
e) Modeller för behörighetshantering 

 

4 Federationstjänsten 

4.1 Federationsoperatören 

 Ändringsrådet har idag 31 maj möte. På mötet diskuterades den 
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nyckelrullning som ska göras. Den kommer först att ske på trial och 
därefter prod-miljön. Datum för detta är ännu inte bestämt. 

4.1.1 Genomförda Tillitsgranskningar 

 

 

4.1.2 Uppdatering av Sambis dokumentation och webbplats 

Från: Staffan Hagnell  

Skickat: den 10 maj 2016 17:46 

Till: alla medlemmar i Sambis Arbetsgrupp 

 

Hej, 

Jag har härmed nöjet att informera om det kvalitetsprojekt för Sambis 

Tillitsgranskningstjänst som ni tidigare fått information om börjar gå mot sitt slut. Som 

ett resultat av detta projekt har Sambis dokumentation reviderats och följande 

dokument har ändrats och/eller tillkommit:  

 Anslutningsavtal Sambi 

 Sambis Bilaga 1 - Definitioner för Sambi 

 Sambis Bilaga 3-  Tillitsramverk 

 Sambis Bilaga 4  - Föreskrifter för Sambis Federationsoperatör 

 Sambis Bilaga 5 - Avgifter  

 Tjänstebeskrivning för Sambis Federationstjänst 

 Tjänstebeskrivning för Sambis Tillitsgranskningstjänst 

 Tillitsgranskningsavtal 

 Tillitsgranskningsavtal Bilaga 1 – Tillitsgranskningens omfattning 

 Tillitsdeklarationsmall • Granskningsinstruktion och Checklista för 

tillitsdeklaration  

 Instruktioner för Sambis Granskare • Sekretessförbindelse med Granskare 

Dokumenten har nu publicerats på Sambis webbplats. Övrig informationen på 

webbplatsen kommer att löpande ses över och uppdateras i omgångar. 

En stor del av förbättringsarbetet har berört Sambis Tillitsgranskningstjänst där 

rutinerna har förbättrats. Granskningsprocessen inleds nu med att den sökande ska 

inkomma med ett signerat tillitsgranskningsavtal innan en granskning kan påbörjas. 

Mer information om tillitsgranskningsavtalet och dess avgifter finns på följande länk, 

https://www.sambi.se/medlemskap/granskningsavtal/.  

Betrodd part Betrodd som Återkommande granskning 

senast / Notering

Lidingö Stad Användarorganisation Godkänd med förbehåll

Danderyds kommun Användarorganisation Godkänd med förbehåll

Tieto Sweden AB, Brokertjänst Leverantör till 

tjänsteleverantör

2018-06-09

Stockholms läns landsting, 

Beställningsportalen (HSF, Avdelningen 

för Närsjukvård, Rehabilitering, 

habilitering och hjälpmedel)

Tjänsteleverantör 2018-09-21

Stockholms stad Användarorganisation 2018-10-07

Inera AB, katalogtjänst HSA Leverantör till 

användarorganisation

2018-10-16

SLL Stockholms läns sjukvårdsområde, 

IdP

Användarorganisation Godkänd med krav på 

komplettering
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Förändringarna i Anslutningsavtalet kommer att träda i kraft 2016-06-11. Fram tills 

dess att det nya Anslutningsavtalet träder i kraft finns båda avtalsversionerna 

tillgängliga på Sambis webbplats, https://www.sambi.se/medlemskap/anslutningsavtal/.  

Denna information har även sänts till Sambis Medlemmar och de intressenter som 

inväntar tillitsgranskning kommer meddelas inom kort. Information kommer även 

sändas i Sambis kommande nyhetsbrev.  

4.1.3 Sambi utbildning 

Genomförda kurser 

 Sambi grundkurs – 20 april 

 Sambi tillitsdeklarationskurs – 21 april 
 

Kommande kurser 

 Sambi grundkurs – 1 juni 

 Sambi tillitsdeklarationskurs – 2 juni 
 

Nya datum för hösten 2016 planeras till 

 Sambi grundkurs – 20 september 

 Sambi tillitsdeklarationskurs – 21 september 
 

 Sambi grundkurs – 16 november 

 Sambi tillitsdeklarationskurs – 17 november 

4.2 Medlemmar och intressenter 

4.2.1 SLL 

Den 20 april hölls ett möte med jurister avseende Sambiavtal för att hitta en 
struktur som passar SLL. Önskemålet är att teckna ett avtal med objektägaren 
för POFS eftersom det är POFS som äger såväl ”processen att säkra en 
personpost” som själva applikationen EK samt ett avtal med objektägaren för 
tjänsten Beställningsportalen.  

Förslaget är att anpassa till nuvarande delegationsordning vilken följer linjen. 
Det betyder att Hälso- och sjukvårdsdirektör undertecknar de båda 
anslutningsavtalen, eftersom de båda budgetmässigt är placerade inom HSF.  

4.2.2 Stockholm stad 

Användningen av Beställningsportalen rullar på. 

4.2.3 Inera 

Inera har nu publicerat metadata för Nationella säkerhetstjänster och SP:s i 
Sambis Trial-miljö. 

Tillitsdeklaration för Pascal är inlämnad. 

IdP:n är anpassad till de nya attributen, vilket Pascal ännu inte gör. Ny releas 
av Pascal i oktober/november. Dan Bergvall håller ihop Ineras satsning. Ronny 
Nordgren arbetar med test.  
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4.2.4 eHM 

Säker åtkomstprojektet 

 Den 16 maj höll eHm ett möte där apoteksaktörer informerades om 
Sambi. Mötet bestod av ett pass där eHm informerade om sin 
implementation av Sambi och tidplan för denna, och ett pass där IIS 
informerade om vad en anslutning till Sambi innebär och hur den går 
till.  

 Ett konstaterade under mötet var att det är vanligt med egen 
kortutgivning hos dessa aktörer och det fanns ett intresse av att få 
mer detaljerad information kring hur ELN:s granskningsprocess 
fungerar i praktiken.  

 Flera av apoteksaktörerna meddelade intresse av att vara delaktiga i 
arbetet med eHm:s behörighetsmodell för att medverka till att 
införandet inte blir mer komplicerad än nödvändigt för aktörerna.  

Mötet kommer att hållas med SKL i juni om hur information ska kunna spridas 
till hela vård- och omsorgssektorn.  

AP Jocke: Finns det lämplig information om eHM:s projekt som kan länkas till från 

Sambis webbplats? 

4.2.5 Migrationsverket 

I befintliga informationsutbytesavtal med användarna av Melker står att 
nuvarande lösning är tillfällig och att det är Sambi som ska användas framgent. 
De avser att genomföra en pilot för tjänsten Melker med SLL (Stockholm Läns 
Landsting). Fas 1 av piloten kommer dock bara att handla om autentisering. 
Tidplanen ligger fortfarande kvar, d.v.s. anslutning i Q4. 

De tar fram en lista på vilka kommuner/landsting som använder Melker och 
som skulle vara aktuella att switcha över mot en Sambi-anslutning istället.  

4.2.6 Danderyds kommun 

Danderyds kommun har tecknat medlemsavtal med Sambi och önskar komma 
i gång med att ansluta till SLL:s beställningsportal via Sambi. 

4.2.7 Huddinge kommun 

De har åtgärdat E-legitimationsnämndens påpekanden och väntar nu på E-
legitimationsnämndens granskningsbesked. De är därefter intresserade att 
komma i gång med att testa lämplig tjänst i Sambi.  

4.2.8 IT Omsorg 

Ett första möte har hållits med IT Omsorg om hur de ska kunna erbjuda sina 
kunder anslutning till Sambi. Detta aktualiserar frågan om att ta fram ett 
”ombudsavtal”, se nedan. 
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5 Attributstandard 

Rutin för uppdatering av webben behöver ses över. Från 2016-04-19: Texterna 
som finns på https://www.sambi.se/attribut/attribut/ avseende namnen 
behöver förtydligas. Tex ska rubriken inte vara "SLL:s attribut" utan mer 
lämplig är "Beställningsportalens (SLL) attribut". 

 

6 Uppdragspunkter 

6.1 APP-hantering  

Referat från möte om POC/kravspec för apphantering och federationer ska 
den 25 maj komer att ges. 

Bakgrund 

Sunet arrangerade Svenskt Federationsforum den 18 april. Mötet beslutade 
att skapa en arbetsgrupp för att ta fram en lösning för inloggning med 
nativeappar. Arbetet ska bedrivas i samverkan mellan intressenter från flera 
federationer. 

Ett uppstartsmötet för att diskutera en POC/kravspec för apphantering och 
federationer ska genomföras den 25 maj, kl 13.00-15.00. Anmälda till mötet 
var: med deltagare: staffan.hagnell@iis.se, robert.sundin@iis.se, 
stefan.halen@iis.se, constantinos.amiridis@stockholm.se, 
joachim.alling@stockholm.se, Jonas.Osterlof@academedia.se, 
Per.Mutzell@inera.se, jakob@inlasningstjanst.se, girgen@pingpong.net, 
anders.bjork@phenixid.se, tommy.almstrom@phenixid.se, 
johan.jingbro@stockholm.se, anders.bjork@phenixidentity.com, 
stefan.sundh@nexusgroup.com, alejandro.gomez@mobilityguard.com, 
bengt.Krottler@lisseken.se, John.Wallen@regionostergotland.se, 
risto.koskela@stockholm.se, fredrik.wellner@sodertalje.se, 
Roland.Hedberg@sunet.se 

6.2 Ombudsavtal 

Bakgrund: 
Ineras nationella säkerhetstjänster, Svensk e-identitet och IT Omsorg vill 
ansluta sina kunder till Sambi och att de önskar att ta om hand om/underlätta 
deras arbete för att ansluta dem. Att de som underleverantör vill paketera och 
underlätta deras anslutning till Sambi ser jag som positivt. Grundläggande i 
Sambi modell är dock på att det finnas en medvetenhet och ansvar hos alla 
organisationer som ansluts till federationen. 
 
Frågan diskuterades på Sambis styrgruppsmöte den 30 maj. Styrgruppen 
uppdrog åt Staffan Hagnell att till deras nästa möte definiera ombudsrollen 
samt att beskriva och analysera konsekvenserna för olika scenarier med 
ombud. Styrgruppen önskar resultatet senast 15 september. 
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6.3 Förvaltningsråd för Tillitsgranskningstjänsten 

På Sambis styrgruppsmöte den 30 maj diskuterades frågan om ett 
”förvaltningsråd” eller liknande bör etableras för att hantera frågor av 
policykaraktär för Sambis Tillitsgranskningstjänst. 

Förslaget är att ett sådant förvaltningsråd skulle bemannas med 
säkerhetschefer från respektive organisationer. Ledamöterna i styrgruppen 
ska undersöka denna möjlighet. 

6.4 Kontakta ELN för att klargöra deras engagemang kring 
Sambis tillitsgranskningar 

Nyheten från 28 april på E-legitimationsnämndens webb 
http://www.elegnamnden.se/nyheter/2016/nyhetsarkiv/annonsenomvalfrihet
ssystemetforsvenskelegitimationtasner.5.361dc8c15312eff6fd115a4.html som 
säger: 

Annonsen om valfrihetssystemet för Svensk e-legitimation tas ner 

E-legitimationsnämnden har beslutat att ta ner annonsen kring 
valfrihetssystemet för Svensk E-legitimation. De myndigheter och kommuner 
som ligger i avtal har informerats. 

E-legitimationsnämnden har arbetat intensivt för att valfrihetssystemet för 
Svensk E-legitimation skulle vara igång nu till 2016. Svensk e-legitimation blev 
dock aldrig till som det var tänkt. Flera aktörer som var centrala för 
federationen kom inte med.  I och med eID 2016 Övergångstjänst finns nu tre 
alternativa lösningar på plats för att möta det kortsiktiga behovet av säker e-
legitimering och e-underskrift hos de myndigheter som har avtal som löper ut 
vid halvårsskiftet. Övriga alternativ är att avropa på Kammarkollegiets 
ramavtal Programvaror och tjänster eller att upphandla själv. 

En förstudie är på gång för att se över spelplanen för Svensk e-legitimation 
med siktet inställt mot framtidens digitala behov.  Så småningom kommer en 
ny idé kring samordningen av säker e-legitimering och e-underskrift att 
presenteras. Detta sammantaget gör att annonsen och valfrihetssystemet för 
Svensk e-legitimation spelat ut sin roll och därför tas ner. 

Kommentar från Staffan Hagnell: 

En kommentar från E-legitimationsnämnden är att deras tillitsgranskningar 
inte ska påverkas av att de tog ned valfrihetssystemet. Att Huddinge kommun 
nu har blivit godkänd som utfärdare av Svensk e-legitimation styrker detta och 
är mycket glädjande! 

I väntan på mer fullständig information från E-legitimationsnämnden uppfattar 
jag lägets som att valfrihetssystemet för svensk e-legitimation blev ett 
”marknadsmisslyckande" och att man nu ska finna nya vägar framåt. Vem vet 
kanske tankarna på ett nationella ID-kortet kommer att dammas av igen. 

Att valfrihetssystemet för Svensk e-legitimation tas ner innebär inte att den 
kravställningen som finns för svensk e-legitimation blir inaktuell. Tvärt om kan 
den fortsatt förväntas utgöra kravställningen i kommer upphandlingar och 
vara basen för svenskt deltagande i eIDAS.  
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6.5 Behörighetshantering 

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

Då Per Mutzell inte kunde närvara till följd av flygstörningar presenterade 
Tomas Fransson dokumentet ”Idebeskrivning Behörighetsmodeller för vård- 
och omsorg”. 

 För att uppnå en väl fungerande och skalbar behörighetsstyrning 
baserat på överenskomna attribut inom federativ samverkan, behövs 
de  gemensamma principerna för egenskapsbaserad 
behörighetsstyrning fastställas, här kallad behörighetsmodell. 

 Behörighetshanteringen är fortsatt e-tjänstens ansvar. Hur Sambi bör 
utformas är dock beroende på e-tjänstens behov. För att klargöra 
vilken nytta Sambi kan tillhandahålla behöver detta görs gentemot en 
eller flera behörighetsmodell.  

 Ett arbete med att ta fram en behörighetsmodell som med fördel kan 
användas tillsammans med Sambi har påbörjats. Observera att detta 
inte utesluter att olika e-tjänster kommer att arbeta olika 
behörighetsmodeller. 

Mötet diskuterades vilka skillnader som måste hanteras gentemot den Ineras 
ursprungliga modell. En skillnad är att en behörighetsmodell kan bygga på PDL 
utan även andra lagrum måste tillgodoses (Soc.lag, arkivlag, apotekslagar, etc). 
Dvs en juridisk analys behöver göras. 

Inga invändningar framfördes mot att genomföra detta projekt. Dock 
konstaterades det att tid behöver allokeras och att det inte kan ses som en 
begränsad aktivitet inom ramen för Sambi. Hur finansiering ska ske och vilka 
som ska medverka i arbetet är inte fastställt.  

Uppdragspunkten kvarstår om att ta fram förslag om var arbete kring en 
modell för behörighetshantering hör hemma och hur finansiering kan ske. 

 

7 Övriga frågor 

8 Nästa möte 

Tider för möten under höstterminens 2016 fastställdes till: 

31 augusti kl 10.00-11.30 

11 oktober kl 10.00-11.30 

29 november kl 10.00-11.30 

 

http://www.sambi.se/
mailto:info@sambi.se

