
Sambi  

www.sambi.se 

 

 

 

 

Mötesanteckningar Sambis 
arbetsgrupp 

 

Datum:  14 februari 2017, kl 10.00-11.30 

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

Deltagare:  

Agneta Wistrand, IIS 
Anna Sundqvist, IIS 
Christer Borgh, Huddinge kommun 
Fredrik Widfeldt, Kronans apotek 
Jan Säll, IIS 
Jens Lindh, Stockholms stad 
Lars Blomqvist, SLL 
Robert Sundin, IIS 
Sofie Hellström, IIS 
Staffan Hagnell, IIS (mötesorganisatör) 
Stefan Halén, IIS 
Stefan Runneberger, Nexus 
Tobias Larsson, Apoteket AB (via telefon) 
Tomas Fransson, Inera 
Ulf Palmgren, SKL 
Urban Jarl, SLL 
Wlodzimierz Bislawski, SLL 
 

Mötesunderlag 

• 17-02-14 Mötesunderlag Sambi arbetsgrupp.pptx 
• Bilaga 1 - 17-02-02 FoS Sambiombud.docx 
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2 Statusgenomgång 
2.1 SLL/KSL-kommunerna 

2.1.1 Anslutning av Danderyds kommun till Beställningsportalen via Sambi 

Representanter för SLL, Inera, IIS och Danderyds kommun har 2017-01-24 haft ett 
möte angående Danderyds kommun anslutning till BP (Beställningsportalen) via 
Sambi.  

Där enades man om att ett första steg mot målet att nå en renare struktur för 
hanteringen av kataloguppgifter, är att Beställningsportalen tillåter inloggningar 
från Ineras IdP via Sambi. Det öppnar inte bara upp för Danderyds kommuner utan 
även för andra kommuner att logga in denna väg.  

Det finns dock flera frågor som behöver hanteras mellan SLL och Inera för att 
förverkliga detta.  

2.1.2 Anslutning av Lidingö stad till Beställningsportalen via Sambi 

Ett snarlikt möte hölls med Björn Söderlund, Lidingö stad. De är fortsatt 
intresserade av anslutning till Beställningsportalen via Inera. 

Vid mötet framkom att Beställningsportalen har anpassats och har uppdaterats till 
Sambis attributstandard och är tekniskt redo.  

SLL och Inera behöver reda ut avtal och ersättning för flytten. Inera önskar 
ersättning av SLL för att ta över IdP-funktionen för Lidingö stad och Danderyds 
kommun. 

2.1.3 Fortsatt arbete för anslutning av KSL-kommuner till Beställningsportalen via 
Sambi 

Avvakta SLL och Ineras avtalsförhandlingar.  

När SLL och Inera är klara med ett avtal, startas ett ”projekt” med de inblandade 
och med Robert Sundin, IIS, som projektledare.  

Övriga KSL-kommuner informeras och tillfrågas senare om deras intresse för att 
implementera lösningen. 

Diskussion 
- Det påpekades att det felaktigt i mötesunderlaget stod att Beställningsportalen 

hämtar attribut från Ek, men Beställningsportalen är oberoende av Ek. 
Beroendet gäller bara WebCare. 

- En kärnfråga är att Pascal inte ska vara beroende av HSA. SLL önskar gå direkt 
mot Pascal, inte via Nationella säkerhetstjänster. Ska vi köra federation 
behöver arkitekturen renodlas. ”HSA-frågan” måste lösas på arkitekturnivå 
mellan Inera och SLL. Ett separat möte ska bokas in mellan parterna. 

2.2 SLL 
Föredragande: Urban Jarl 
Avvaktar information från Inera gällande hur hantera Service Provider. 

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


Sambi  

www.sambi.se 

 

 

 

2.3 Inera 
Föredragande: Tomas Fransson 

Pascal 2.0 som kommer att driftsättas ”inom kort” har stöd för Sambis attribut. 

2.4 eHälsomyndigheten (eHM) 
Närvarade ej. Föredragande av utbildningsprojekt: Agneta Wistrand, IIS  

eHälsomyndigheten har uppdragit till Sambi/ IIS att ordna utbildning i projektet 
”Säker åtkomst”; ett projekt där eHM realiserar förbättrad åtkomstlösning, en 
nationell tjänsteplattform, för vård- och apoteksleverantörer.  

Målgruppen för utbildningarna är de vård- och apoteksaktörer som använder eHMs 
tjänster, utbildningarna hålls av IIS och eHM tillsammans.  

Tre olika typer av utbildningsdagar är planerade under 2017: 

• Grundutbildning: 2 i vår och 2 i höst 
• Tillitsgranskning: 1 i vår och 1 i höst 
• Teknisk workshop: 1 i höst. 
 

2.5 Huddinge 
Föredragande: Christer Borgh 
 
Huddinge kommun är i startgroparna för att söka medlemskap i Sambi. 

2.6 Federationstjänsten  
Föredragande: Robert Sundin, Agneta Wistrand 

Förvaltningsrådet/CAB 

 

Översyn av Sambis infrastruktur 

IIS ser nu över sin generella kravställning på servertjänster, vilken även omfattar 
Sambis infrastruktur. Önskar någon ge input till kravställning så behöver vi det 
senast måndag 20 februari då riskanalysen startar. 

- Vad är lämpliga avlämningspunkter för Metadata? 

- Avlämningspunkter för andra tjänster: Anvisningstjänsten, 
Självbetjäningstjänster, metadata-validator. 

 

2.7 Sambis attributstandard  
Föredragande: Tomas 

Arbetsgruppen har möte 2017-02-14. Arbetar för närvarande med 
professionsattribut (som bestäms av Socialstyrelsen) för eHM. 
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2.8 Sambis Tillitsgranskningstjänst  
Föredragande: Sofie Hellström 

  Vi har en ny extern granskare: Per Sundqvist från Intertek.  
  Tjänsten kommer att ha en internrevision i mars. 

3 Ombudsavtal i Sambi 
Endast detaljer återstår i det som ska bli ett juridiskt ombudsavtal. 
 
För att beskriva konceptet har en rad frågor formulerats, vilka har besvarats i 
dokumentet ”17-02-02 FoS Sambiombud.docx”. Detta dokument är tänkt att 
användas som grund för de avtal och informationsmaterial som behöver tas fram 
för tjänsten. 

Dokumentet har diskuterats den 19 december 2016, 27 januari 2017 och 10 
februari 2017 med arbetsgrupp bestående av  

• Jonas Brodin, IIS 
• Jörgen Hellgren, Svensk e-identitet 
• Kerstin Rising, SLL 
• Manne Andersson, eHälsomyndigheten 
• Peter Lidholm, eHälsomyndigheten 
• Staffan Hagnell, IIS (sammankallande) 
• Tomas Fransson, Inera 
• Wlodzimierz Bislawski, SLL 

 
Utformningen har även diskuterats med Sambis tillitsgranskare. 

Beslut från Sambis styrgrupp den 9 februari 2017 var att jobba vidare för att 
färdigställa rollen Sambi-ombud. Arbetet leds av Staffan Hagnell, IIS. 

 

Era synpunkter önskas 

Arbetsgruppen (se ovan) har nu ombetts att inkomma med sina kommentarer på 
dokumentet ”17-02-02 FoS Sambiombud.docx” senaste den 20 februari, varefter 
en version 1.0 färdigställs som ligger till grund för att ta fram avtal,  
granskningsinstruktioner, administrativa rutiner och information.  

3.1 Diskussion 
- Vem kan vara ombud? (Finns det en marknad som incitament för ombudet?) 

- Ombudsavtalet bör bygga på generiska principer, inte ha något specifikt 
ombud i åtanke. 

- Ansvarsfrågan; SLL föredrar att tillitsgranskningen grundar sitt godkännande på 
en rekommendation av ombudet. 

- Utforma ett register! 
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4 Behörighetsmodell 
Fördragande: Staffan Hagnell 

4.1 Workshop december 2016 
Följande var anmälda till workshopen var: 

adriana.prieto@ehalsomyndigheten.se 
agneta.wistrand@iis.se 
anne-berit.fredriksson@vgregion.se 
anne-louise.nordqvist@sll.se 
Christer.Borgh@huddinge.se 
daniel.ahlqvist@lulea.se 
dorotea.tutnjevic@inera.se 
emmy.damberg@inera.se 
Ewa.Jerilgard@inera.se 
jan.sall@iis.se 
johan.zenk@regionostergotland.se 
jorgen.hellgren@e-identitet.se 
kerstin.rising@sll.se 
Lars-Erik.Hillberg@sll.se 
manne.andersson@ehalsomyndigheten.se 
mats.gahnstrom@vasteras.se 
mikael.stranne@sll.se 
patrik.munter@sll.se 
per.mutzell@inera.se 
petter.konberg@inera.se 
robert.sundin@iis.se 
staffan.hagnell@iis.se 
stefan.halen@iis.se 
stefan.runneberger@nexusgroup.com 
thomas.wester@kfsk.se 
tobias.hasselrot@softronic.se 
tobias.kallin@vgregion.se 
tomas.fransson@inera.se 
tommy.almstrom@phenixid.se 
ulf.palmgren@skl.se 
ulrika.nilsson@inera.se 
wlodzimierz.bislawski@sll.se 

 

Per Mützells sammanfattning av workshopen lästes upp: 

Seminariet hade en god sammansättning med representanter från både landsting, 
regioner och kommuner. En genomgående synpunkt var att detta är viktigt för att 
undvika att varje system får sin specifika implementation av behörighetsstyrning, 
vilket annars ger höga implementations-, förvaltnings- och administrations-
kostnader.  

Mötet tryckte vidare på vikten av att det tas fram en gemensam grundstruktur för 
behörighetsmodell – en kärna som alla kan nyttja, med kompletterande 
sektorspecifika fördjupningar.  

Deltagarna ansåg vidare att tidsperspektivet är viktigt – arbetet behöver vara 
långsiktigt, men dela upp ”kakan” och leverera prioriterade delar tidigt! 

AP – Staffan Hagnell ska, på uppdrag av Sambis styrgrupp, kontakta Per Müzell, 
Inera och Manne Andersson, för att diskutera det fortsatta arbetet. 
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4.2 Sambis styrgrupp  
Sambis styrgrupp diskuterade frågan på sitt möte den 9 februari. Det ansåg att det 
rimliga är att eHälsomyndigheten och Inera ansvarar för finansieringen av det 
fortsatta arbetet. Om det är önskvärt kan IIS fortsatt medverka för att facilitera 
arbetet genom att tillhandahålla mötesplatsen och liknande. 

4.3 Diskussion 
Inga synpunkter från Sambis arbetsgrupp. 

5 Behörighetskrav för medlemskap i Sambi 
Kerstin Rising, SLL har kommit med följande förslag på vem som ska anses vara 
behörig att få bli medlem i Sambi. 

5.1 Medlemskap i Sambi, förslag till text 
Medlem i Sambi får sådan verksamhet bli vars huvudsakliga uppdrag är att utföra 
tjänster inom hälso- sjukvårds- eller omsorgsområdet.  

Med verksamhet inom hälso- sjukvårds- och omsorgsområdet avses: 

• verksamhet som har skyldighet att följa Hälso- och sjukvårdslagen, 
Socialtjänstlagen (SoL, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

eller  

• verksamhet som för att utföra sitt uppdrag har personal i verksamheten och där 
personalen är skyldig att följa Lagen om yrkesverksamhet på Hälso- och 
sjukvårdens område (LYHS)  

Intentionen med den här skrivningen är att dels få med alla vård och 
omsorgsverksamheter som lyder under respektive lag och som också har 
anmälningsplikt/tillståndsplikt hos IVO.  

Men vi kan också få med de verksamheter som inte har anmälningsplikt hos IVO 
men som ändå borde få vara medlem i och med att vi säger att ”om du bedriver en 
verksamhet och för att kunna bedriva verksamheten måste ha personal anställd 
som tillhör någon av personalkategorierna i HOSP, så får du också vara medlem”  

  

 Apotekare 
 Arbetsterapeut 
 Audionom 
 Biomedicinsk 
   analytiker 
 Banmorska 
 Dietist 
 Fysioterapeut 

 Kiropraktor 
 Logoped 
 Läkare 
 Naprapat 
 Optiker 
 Ortopedingenjör 
 Psykolog 
 Psykoterapeut 

 Receptarie 
 Röntgensjuksköterska 
 Sjukhusfysiker 
 Sjukgymnast 
 Sjuksköterska 
 Tandhygienist 
 Tandläkare 
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5.2 Diskussion 
Ska medlemsbehörigheten hanteras av Sambis förvaltningsråd i fortsättningen? 
Kommentera gärna skrivningen före den sista februari då styrgruppen ska fatta 
beslut i frågan.  

Fråga ställdes om varför inte veterinärer var med i listan. 

 

6 Behov av översyn på tillitsgranskningskravet för 
medlemskap i Sambi?  
Idag är en godkänd tillitsgranskning ett krav för medlemskap i Sambi. Det är dock 
svårt för många att uppfylla kraven i Sambis Tillitsramverk. Återkommande 
problem är att uppfylla Tillitsramverkets krav avseende  

• LIS eller motsvarande 
• Uppföljning av underleverantörers säkerhetsarbete 

Ett problem med att kraven på tillitsgranskning och medlemskap är bundla, är att 
det tekniska integrationsarbetet och säkerhetsarbete kräver olika tidsspann. Den 
tekniska integrationen som behövs för federering är ett arbete av engångskaraktär 
som i första hand berör IT, medan säkerhetsarbetet kräver ett långsiktigt och 
kontinuerligt arbete som berör stora delar av organisationen. 

Handlingsalternativ 

För att enklare komma igång med användningen av Sambi kan följande alternativ 
övervägas. 

1. Fortsätt som idag och kräv godkänd granskning enligt Tillitsramverket för att bli 
medlem. Lägg mer resurser på att lyfta säkerhetsarbetet inom sektorn.  

2. Ge fler interimsgodkännanden och satsa mer på uppföljning. 

3. Mildra Tillitsramverkets krav för e-tjänster och/eller Användarorganisationer 

4. Frikoppla Tillitgranskning från Medlemskap. Ansvar läggs på e-tjänsten att 
kontrollera kvalitén hos Användarorganisationen och vice versa. 

 

Vad skulle det innebära att frikoppla Tillitgranskning från Medlemskap? 

Krav på medlemskap skulle kunna vara att ha påbörjat ett säkerhetsarbete. 
Medlemmen får i detta ingen kvalitetsmärkning i sitt metadata i federationen utan 
först efter det att medlemmen har ett godkänt säkerhetsarbete. 

Vinsten med att frikoppla Tillitgranskning från Medlemskap är att medlemmen 
snabbare kan komma igång med ”Sambi” och därefter successivt vidareutveckla sitt 
säkerhetsarbete under de kommande åren. 

En ytterligare orsak till att överväga att frikoppla Tillitgranskning från Medlemskap 
är för att kunna stödja olika LoA-nivåer. En Användarorganisation som endast ska 
använda tjänster för LoA 2, behöver då inte vara godkänd för LoA3. Ansvaret läggs 
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då på tjänsten att kontrollera Användarorganisationens kvalitetsstämplar i 
metadata (bör detta vara med i det fortsatta arbetet med behörighetsmodellen?). 

6.1 Diskussion 
• Hitta rätt nivå för LIS. En anpassad variant behövs för olika aktörer. MSB:s 

generella hjälp är för komplex. 

• En utökad SITHS-granskning kan vara en möjlig väg. 

• Bör vi hålla fast vid LOA 3 för Sambi? Om flera LoA-nivåer tillhandahålls, 
behöver tjänsten kunna kontrollera att uppkoppling skett med rätt LoA-nivå? 
Är det något som ska tas med i arbetet med behörighetsmodell? 

• Bör även till mindre aktörer kunna ges interimsgodkännande? 

• En viktig pusselbit som saknas är godkända e-legitimation till privata företag! 

 

7 Nästa möte 
Tider för möten under våren 2017: 

• Tisdag 4 april kl 10.00-11.30 hos IIS. OBS! Ny adress är: Hammarby Kaj 10 D 

• Tisdag 23 maj kl 10.00-11.30 hos IIS. OBS! Ny adress är: Hammarby Kaj 10 D 
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