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Mö tesanteckningar Sambis arbetsgrupp 
 

Datum:  19 oktober 2017, kl 10.00-11.30 

Plats:  IIS, Hammarby kaj 10D eller via telefonkonferens tel. 08-999212, kod 322134 

Närvarande: 

Cecilia Wedin, eHM 
Fredrik Widfeldt <Fredrik.Widfeldt@kronansapotek.se> 
Jan Säll, IIS 
jorgen.hellgren@e-identitet.se 
Larsson Stefan, eHM 
Per Mützell, Inera 
Robert Sundin, IIS 
Staffan Hagnell, IIS 
Stefan Halen, IIS 
stefan.runneberger@nexusgroup.com 
Ulrika Ahlgren, IIS 
urban.jarl@sll.se 
wlodzimierz.bislawski@sll.se 
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2 Statusgenomgång 

2.1 eHälsomyndigheten (eHM) 

Föredragande: Cecilia Wedin 

Utrullningen går som planerat och tjänsterna går live 11 november. 

2.2 SLL/KSL-kommunerna 

Föredragande: Urban Jarl 

I väntan på arbete med att flytta flera applikationer avvaktar SLL med fortsatt 
arbete med Sambi. 
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2.3 Federationstjänsten  

Föredragande: Robert Sundin 

Höstens alla Sambi-kurser är fulla, nya datum planeras till våren. 

2.4 Förvaltningsrådet/CAB 

Föredragande: Robert Sundin 

AP: Tag fram arbetsinstruktioner mm för förvaltningsrådet och publicera dem på 
Sambis webbplats. 

2.5 Sambis attributstandard  

Föredragande: Per Mützell. 

En ny version av attributstandarden kommer inom kort, vilken kommer att 
innehålla ett nytt attribut. 

2.6 Sambis Tillitsgranskningstjänst  

Föredragande: Staffan Hagnell 

 Ny version av Sambi Tillitsramverk (v2.01) har publicerats. Tillitsramverket har 
utökats med kravställning gentemot Sambiombud. Därutöver har smärre 
ändringar gjorts, se https://www.sambi.se/tillit/tillitsramverk/ 

2.7 Tieto 

Federation har alltid varit strategiskt för oss. Vår Lifecare lösning baseras på Sambis 
profiler och är redo för Sambi. 

2.8 Övrigt 

2.8.1 Erfarenhetsutbyte i Huddinge 

 Måndag 23 oktober 2017 arrangerar Huddinge kommun med IIS ett 
erfarenhetsutbyte om digitalisering av vård och omsorg ur ett kommunalt 
perspektiv. Medverkande i programmet är förutom Huddinge kommun och IIS 
även SKL, Inera, SLL, eHälsomyndigheten, Tieto och E-legitimationsnämnden. 
Mer information om erfarenhetsutbytet finns på 
https://www.sambi.se/erfarenhetsutbyte-i-huddinge-23-oktober/. 
 
Evenemanget kommer att streams och filmerna kommer också vara tillgänglig i 
efterhand. 
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3 Pilotverksamheten för Sambiombud  

Sambis styrgrupp beslöt vid sitt möte 2017-09-29 att:  

1. Det godkänna det godkända avtalspaketet för Sambiombud och kan börja 
tillämpas. 

2. Ett arbete med en pilotverksamhet för Sambiombud och 
Användarorganisationer ansluten via Sambiombud ska påbörjas. 
Referensgruppen för Sambiombud ska övervaka detta arbete.  

3. Avrapportering och utvärdering av de två aktiviteterna ska ske vid Sambis nästa 
styrgruppsmöte i november. 

 

 Avtalspaketet för Sambiombud har publicerats och finns på 
https://www.sambi.se/medlemskap/sambiombud/ 

 En referensgrupp har etablera för att löpande bevaka och ge vägledning för 
arbetet med Sambiombud.  

 Deras första möte ska hålla den 20 sept. Medlemmar i gruppen är Lars-Erik 
Hillberg, SLL, Dan Bergvall Inera (förhindrad att delta), Jörgen Hellgren, Svensk 
e-identitet, Gunnar Öhlund, eHälsomyndigheten, Stefan Larsson, 
eHälsomyndigheten. Föredragande är Staffan Hagnell.  

3.1 Status 

Svensk e-identitet medverkar i piloten som Sambiombud. Ett par kommuner och 
en privat vårdgivare har visat intresse att medverka och vi hoppas även på ett 
apotek. 

Svensk e-identitets målsättning är att göra fabrik av informationssäkerhet, dvs av 
något som är mycket svårt. Arbete pågår nu med att se vilka delar det går att göra 
fabrik av. 

Intresserade uppmanas att höra av sig. 

3.2 Diskussion 

 Då Sambiombud inledningsvis diskuterades som något för små aktörer, har de 
stora aktörerna ännu inte tänker i dessa banor.  

 En stor utmaning är e-leg, då apoteken inte har egna eID. Efos är inte prissatt.  

 Hinner Pascal med? 

4 Önskemål om federerad OpenID Connect  

Önskemål har framförts på att få in tekniken från OpenID Connect i Sambi.  

Diskussion: Vilka är förutsättningarna och intresset för detta? 

 Motivet till att titta på OpenID Connect är att den tar en allt större del av 
marknaden. Det som driver på är nya verksamhetssystem kommer ha stöd för 
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detta och det blir kostsamt ifall de behöver byggas om. Vi behöver ligga före. 
Det är strategiskt viktigt att komma igång. Vi behöver formulera en målbild och 
tidplan. 

 Federerad OpenID Connect finns som draft. En lösning kan baserat på detta. 

 Jag är helt emot att nu göra en pilot. Mer orolig för varför vi inte har kommit 
igång med federationer. Tekniken löser vi. 

 Som tjänsteleverantör måste vi vara med. Ineras referensarkitektur är bra att 
peka på. 

 Federerad OpenID Connect är inte något som är akut för integration md eHM, 
utan snarare något långsiktigt.  

 Viktigt att komma i gång. 

AP: Dan Bergvall kallar IIS till ett startuppmöte. 

5 Övriga frågor 

- 

6 Nästa möte 

 28 nov 10.00-11.30 hos IIS, Hammarby Kaj 10D. 
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