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Mö tesanteckningar fra n Sambis 
arbetsgrupp 

 

Datum:  31 augusti kl 10.00-11.30 

Plats:  IIS, Ringvägen 100, plan 9, Stockholm och via telefonkonferens.  
Telefon 08-999212, kod 322134. 

 

Deltagare: 

Tommy Almström, PhenixID  
Dan Bergvall, Inera 
Lars Blomqvist, SLL (per telefon) 
Christer Borg, Huddinge kommun 
Tomas Fransson, Inera 
Staffan Hagnell, IIS (mötesorganisatör) 
Marcelle Abou Haidar, IIS 
Stefan Halén, IIS 
Sofie Hellström, IIS 
Urban Jarl, SLL 
Lars Johansson, Stöttepelarna 
Per Mutzell, Inera 
Stefan Runneberger, Nexus Group 
Joakim Sandberg, eHM 
Robert Sundin, IIS 
Anna Sundqvist, IIS 
Jan Säll, IIS 
Agneta Wistrand, IIS 

 

Mötesunderlag: 

16-08-31 Sambi Arbetsgruppsmöte.pptx 

 

 

  

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


Sambi  

www.sambi.se 

info@sambi.se 

 

 

1 Agenda 

Förslag på agenda: 

1 Agenda 
2 Status och planer för hösten 
3 Apphantering 
4 PM om Ombudsavtal 
5 Behörighetsmodeller och krav på Sambi 
6 Nästa möte 

Agendan godtogs. 

Anna Sundqvist, IIS, utsågs till mötessekreterare. 

Inga övriga frågor anmäldes. 

2 Status och planer för hösten 

Det har skett förändringar av representanter till Sambis styrgrupp:  

 Fredrik Frimodig kommer att ersättas av Krister Johansson, eHM.  

 Peter Alvinsson kommer att ersättas av Petter Könberg, Inera. 

2.1 Federationstjänsten  

Föredragande: Robert Sundin, Agneta Wistrand. 

Det har varit en lugn sommar på ärendesidan. Dock har en ökning av supportmejl 
till federationsoperatörens kundtjänst från Beställningsportalen noterats. (Frågan 
väcks om det är att betrakta som incident eller inte.) 

Förslag att ha ett supportmöte mellan IIS och BP angående fenomenet. 

Federationsoperatören berättar att man har inlett en spårningsprocess och anar att 
felkällan är relaterad till anvisningstjänsten.  

AP - Arbetsgruppen kom fram till att Ändringsrådet ska arbeta vidare på 
spårningsprocessen. 

Tjänsteägaren berättar att man satsar stort på utveckling nu och är i färd med ta 
fram ett självbetjäningsgränssnitt. Tester görs först i Skolfederation, och inte i 
Sambi, med hänsyn till att den förra har bättre förutsättningar för testen. 

Federationer har fått resurser som ska hjälpa till med Sambis fortsatta utrullning; 
införsäljning, kursverksamhet och kommunikation. Man söker även samarbets-
partners bland Sambis medlemmar och tips på relevanta branschevent och dylikt 
där man kan koordinera gemensamma kommunikationsinsatser. 

2.2 SSL  

Föredragande: Urban Jarl. 

Antalet användare i Beställningsportalen ökar och ligger nu på drygt 2 200 stycken. 

SLL har haft möte med Danderyds kommun före sommaren. De kommer att 
återuppta kontakten i höst och fortsätta efter att Danderyd har reviderat sin miljö. 
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Nämnvärt är att HSF har besparingskrav på sig och trots positivt inställda besluts-
fattare inom SLL ser man det som tveksamt att under året få flera tjänster federa-
tionsanpassade.  

I landstingsprojektet 3R (3R Fvm, Framtidens vårdinformationsmiljö) finns krav i 
dokumenten på federationslösningar. 

2.3 Inera 

Föredragande: Dan Bergvall. 

Underlaget för granskningen av Pascal har lämnats in och väntar på att 
Tillitsgranskningsavtalet ska undertecknas av VD. 

Man avvaktar beslut om budget och ser fram emot en stor satsning under år 2017. 

2.4 eHM  

Föredragande: Joakim Sandberg. 

Det finns fyra webbservicetjänster kopplade på Sambis miljö. Nu finns det 
dokumentation om eHM:s projekt. 

AP - Joakim ordnar en kontakt mellan eHM och Federationsoperatören för att 
diskutera hur informationen eHM:s tjänster i testmiljön kan spridas. 

2.5 Migrationsverket  

Ingen information och ingen representant närvarade. 

2.6 Huddinge kommun  

Föredragande: Christer Borg. 

Huddinge kommun är godkända som utfärdare av Svensk e-legitimation. Huddinge 
kommun är därmed Sveriges godkända utfärda e-legitimationer för LOA 3 (Level of 
Assurance). De är nu redo att testa lämplig tjänst i Sambi. 
 
Huddinge kommer att använda e-legitimationer för flera ändamål, exempelvis 
hantering av passerkort. 
 
Deras erfarenheter är att det viktigt att inte underskatta de krav som Svensk e-
legitimation ställer, inte minst på att man har sitt LIS, det vill säga 
Ledningsinformationssystem, i ordning.  
 
Ett tips är att vara medveten om kravet på HSM:er för IdP:n, vilket man från 
Huddinge kommun upplevde inte hade framgått av granskarens information 
initialt. Detta är utmanande för verksamheten, då det ställer stora krav på 
bemanningen. Mötet diskuterade om kraven bör specificeras tydligare från 
granskande aktörer. 
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2.7 Sambis attributstandard  

Föredragande: Per Mutzell. 

Status är att ”Standard 1.0” är publicerad på Sambis webbplats. Tillägg kommer att 
publiceras löpande.  
 

Behovet av flera attribut diskuteras i arbetsgruppen, däribland  

- Utökad yrkeskod.  
- Attribut för Stadsdelsområden/ stadsdelsförvaltning, eller dylikt.  
- Förskrivningsrätt (för exempelvis barnmorska/sjuksköterska). 
 
Se vidare på https://trello.com/b/JrjNEj5z/sambi-attribut 
 
Det diskuterades om man verkligen bör fokusera på en viss mängd attribut, då nya 
applikationer framöver kan komma att kräva andra attribut. Huruvida attributen 
bör ligga på lokal eller nationell nivå diskuteras också, samt vikten av en bred 
förankring i kommunal verksamhet.  

2.8 Sambis Tillitsgranskningstjänst  

Föredragande: Sofie Hellström. 

Projektet för att kvalitetssäkra Sambis Tillitsgranskningstjänst har pågått från 
hösten 2015 och blev färdigt i somras. Den nya tjänsten är nu igång.  

Fler granskare, det vill säga de som granskar de sökandes Tillitsdeklarationer, 
kommer att behövas skolas in. 

Det finns nu sju stycken parter som blivit granskade och godkända. Dessa återfinns 
på Sambi.se.  
 
På Sambis webbplats finns även uppgifter om höstens kursverksamhet. 

3 Apphantering 

Föredragande: Robert Sundin, Stefan Halén. 

Bakgrund 

Sunet arrangerade Svenskt Federationsforum den 18 april. Mötet beslutade att 
skapa en arbetsgrupp för att ta fram en lösning för inloggning med native-appar 
och att arbetet ska bedrivas i samverkan mellan intressenter från flera 
federationer. På mötet deltog även representanter från Skolfederation och Sambi. 

Federationsoperatören berättar att man nu kommit en bra bit på vägen med att ta 
fram en app-gateway för Skolfederation. Man har löst konkreta problem samt har 
fått tjänsteleverantörer och skolhuvudmän som testpilot för tjänsten. En 
demonstration gjordes av gateway-appen. Arbete återstår med att implementera 
stöd för andra inloggningsflöden. 

AP – Robert bjuder in till ett nytt möte om hantering av native-appar tillsammans 
med Sunet och andra intressenter. 
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4 PM om Ombudsavtal  

Fördragande: Staffan Hagnell. 

Bakgrund 

Inera, Svensk e-identitet och IT Omsorg erbjuder idag lösningar för inloggning och 
hantering av användaridentiteter. De anser att deras tjänster är förberedda för att 
kunna erbjuda deras kunder (Användarorganisationer) anslutning till Sambi. Denna 
möjlighet erbjuds dock inte dagens modell för Sambi, då varje Användarorganisa-
tion ska ha utföra sin egen Tillitsgranskning och teckna ett eget Anslutningsavtal 
med federationsoperatören. 

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. 

Möte har hållits med Inera för att diskutera hur en ombudslösning skulle kunna 
utformas.  

Staffan Hagnell kommer att presentera ett PM för Sambis styrgrupp den 22 
september. Detta PM tar upp frågeställningar om hur en ombudsroll skulle påverka 
Sambi samt ett förslag till fortsatt arbete. 

Frågeställningar som berörs är exempelvis tilliten till de identiteter och attribut 
som används i Sambi, de legala kraven på Sambis medlemmar, den affärsmodell 
som tillämpas inom Sambi, de tekniska kraven, utformningen av Sambis 
administrativa lösningar, etc.  

5 Behörighetsmodeller och krav på Sambi  

Fördragande: Per Mutzell. 

Per presenterade den Idébeskrivning för Behörighetsmodell för vård- och omsorg 
som utarbetats. Den är nu klar och bifogas mötesanteckningarna, var god se bilaga 
fäst vid mejlet. 

Idébeskrivningen ska nu presenteras för Sambis styrgrupp, med önskemål om att få 
resurser att driva ett fortsatt arbete. 

6 Nästa möte 

Tider för möten under höstterminen 2016: 

11 oktober kl 10.00-11.30 hos IIS 

29 november kl 10.00 -11.30 hos IIS. 
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