
 

Mötesanteckningar Sambis 
arbetsgrupp 

 

Datum:  4 april 2017, kl 10.00-11.30 

Plats:  IIS, Hammarby kaj 10D, ** OBS, Ny adress! ** 
eller via telefonkonferens tel. 08-999212, kod 322134 

Deltagare:  

Agneta Wistrand, IIS 
Anna Sundqvist, IIS 
Dan Bergvall, Inera (via telefon) 
Fredrik Widfeldt, Kronans apotek (via telefon) 
Jan Säll, IIS 
Jens Lindh, Stockholms stad 
Jörgen Hellgren, Svensk e-Identitet 
Lars Johansson, Stöttepelarna 
Robert Sundin, IIS 
Sofie Hellström, IIS 
Staffan Hagnell, IIS (mötesorganisatör) 
Tobias Larsson, Apoteket AB (via telefon) 
Tomas Fransson, Inera 
Ulf Palmgren, SKL 
Urban Jarl, SLL 
Wlodzimierz Bislawski, SLL 

 

Mötesunderlag 

• 17-04-04 Mötesunderlag till Sambi arbetsgrupp.pptx (detta dokument) 
• Bilaga 1 - 17-03-31 Sambiombud konceptbeskrivning.docx 
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2 Statusgenomgång 



2.1 Sambis styrgruppsmöte 
Sambi styrgrupp höll möte 17-03-30 och beslöt att arbetet med Sambi-ombud ska 
fortsätta. Avtalsförslag ska tas fram och sändas på remiss. Styrgruppen önskar att 
till sitt nästa möte få del av avtalsförslagen och remissvaren, för att då kunna ta 
beslut om ett införande av tjänsten.  

 

Behörighetsmodell 

eHälsomyndigheten tar till sig resultatet av Per Mützells och Manne Anderssons 
arbete om behörighetsmodell för vård och omsorg och undersöker hur det ska 
drivas vidare.  

SITHS 

Då styrgruppen inte ser några stora riskerar med att förlänga 
interimsgodkännandet för SITHS i väntan på granskning hos e-
legitimationsnämnden, beslöts att förlänga SITHS interimsgodkännande till 2017-
12-31.  

Medlemskapsdefinitionen 

Styrgruppen beslöt att godkänna den förslagna texten som krav version 1.0 för 
medlemskap i Sambi. För tydlighets skull ska dock texten ha en tredje ”punkt”, 
enligt: 

• alla vård och omsorgsverksamheter som lyder under respektive lag och som 
också har anmälningsplikt/tillståndsplikt hos IVO.  

 

Behörighetskrav för medlemskap i Sambi version 1.0 

En definition av vem som får vara medlem i Sambi har saknats. Detta behöver 
finnas inför en bredare utrullning av Sambi sker. 

Kerstin Rising, SLL tog därför på sig att formalisera medlemskravet och återkommit 
med följande förslag på vem som ska är behörig att få vara medlem i Sambi. 

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) 

• 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)  

• alla vård och omsorgsverksamheter som lyder under respektive lag och som 
också har anmälningsplikt/tillståndsplikt hos IVO.  



Även verksamheter som inte har anmälningsplikt hos IVO får vara medlem om de 
bedriver en verksamhet som måste ha personal anställd som tillhör någon av 
personalkategorierna i HOSP.  

 Apotekare 
 Arbetsterapeut 
 Audionom 
 Biomedicinsk 

analytiker 
 Banmorska 
 Dietist 
 Fysioterapeut 

 Kiropraktor 
 Logoped 
 Läkare 
 Naprapat 
 Optiker 
 Ortopedingenjör 
 Psykolog 
 Psykoterapeut 

 Receptarie 
 Röntgensjuksköte

rska 
 Sjukhusfysiker 
 Sjukgymnast 
 Sjuksköterska 
 Tandhygienist 
 Tandläkare 

 

 

2.2 SLL/KSL-kommunerna 
 

2.2.1 Anslutning av Lidingö och Danderyds kommun till Beställningsportalen via 
Sambi 

Avvakta SLL och Ineras avtalsförhandlingar.  

2.3 SLL 
Föredragande: Urban Jarl 

Tandvårdssystemet Symfoni (som är en extern journalföringstjänst) önskar bli 
tillitsgranskade. Mer information kommer på nästa arbetsgruppsmöte i maj. 
 

2.4 Inera 
Föredragande: Dan Bergvall 

Tjänsten Läkarintyg vill göra en intresseanmälan för tillitsgranskning. 

 

2.5 eHälsomyndigheten (eHM) 
Föredragande: Rober Sundin, Agneta Wistrandt: 
 
eHM:s övergång till Sambi med målet en ny plattform för Nationella tjänster 
maj/juni 2019 går vidare, enligt plan.  
 
eHM har tillsammans med Sambi tagit fram tre olika kurser för vård- och 
apoteksaktörer. Tre kurstillfällen sker i vår med start 3 maj. 

Ombudsrollsfrågan är kritisk. Det finns etablerade ombud idag som har hand om de 
mindre aktörerna. Vad tekniken anbelangar, är endast ett fåtal system som berörs. 
 



Sambi  

www.sambi.se 

 

 

 

AP – Robert Sundin ska fråga eHm hur många vård-och apoteksaktörer det rör sig om 
(antal)? 

2.6 Federationstjänsten  
Föredragande: Robert Sundin, Agneta Wistrand 

Förvaltningsrådet/CAB 
 
CAB gör förändringar i TLS-konfiguration i Trial Acceptansmiljö och om ett par 
veckor finns de i produktionsmiljö.  

Förvaltningsrådet arbetar på ett förfarande där man ska kunna prenumerera på 
lista över centrala incidenter (som även finns på webben).  

 
Federationen kommer att skicka ut inbjudningar till ett federationsmingel i de nya 
lokalerna på Hammarby Kaj. Karaktären på eventet blir som ett (mindre) ”Svenskt 
federationsforum”. 

 

2.7 Sambis attributstandard  
Föredragande: Tomas Fransson 

Man är snart färdiga med underlag för en ny attributsspecifikation (eHm hade 
inkommit med tre nya önskemål). 
 
Framöver kommer förvaltningsrådet att jobba med versionshantering istället. (Men 
semantiken fortsätter under attributsförvaltningen.) 

Nya versioner ska informeras i lämpliga kanaler. Men hur kommunicera utanför 
rådets intressenter?  
 

AP – Inera hjälper till med informationsspridning om nya versioner av 
attributspecifikationer 

 

 

2.8 Sambis Tillitsgranskningstjänst  
Föredragande: Sofie Hellström 

Det är många som anmält sig till de kommande kurserna i tillitsgranskning. 

Sambi erbjuder sig att hjälpa till med förberedande möten eller liknande, för de 
som har nya tjänster och ligger i startgroparna för att påbörja en medlemsprocess. 

 

Pågående 

• En pågående granskning 
• En begäran på förväntad komplettering har skickats ut 

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

• Tre stycken parter arbetar med varsin tillitsdeklaration inför förestående 
tillitsgranskningar. 

Aktuellt 

• Internrevision av tjänsten interna rutiner och processer har genomförts av 
IIS säkerhetschef.  

• Tjänsten har fått två nya granskare (Anna Borg, Knowit och Per Sundqvist, 
Intertek) och har nu totalt 5 granskare. 

Planering 

•  28 tillitsgranskningar beräknas ske under 2017. 

3 Ombudsavtal i Sambi 
Arbete pågår med att ta fram ett avtal för Sambi-ombud. Det juridiskt formulerade 
avtalsförslaget planeras att sändas på remiss i månadsskiftet april/maj. Nästa 
styrgruppsmöte sker i början av juni. 
 
Era synpunkter önskas 

Kom gärna med kommentarer och synpunkter redan nu eftersom det är tajt om tid 
mellan remissen och styrgruppsmötet.  

Konceptbeskrivningen i dess senaste form bifogas.  

 

AP – Dan Bergvall kommunicerar till Efos att kommunerna (SKL) önskar mer 
information om vad som händer.  

 

4 Nästa möte 
Tider för möten under våren 2017: 

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

 

http://www.sambi.se/
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