
  

  

Sambi (Samverkan för behörighet och identitet inom hälsa, vård och omsorg) 
www.sambi.se 
info@sambi.se 

Mötesanteckningar - Demo av Sambi  

 Datum: 28 mars 2014, 09.00 – 11.00 

 Plats: SE, Ringvägen 100, plan 9, Stockholm eller  
telefonkonferens tel. 08-999212, kod 322134 

Närvarande 

Björn Skeppner, Inera AB 

Jim Larsson, Pulsen Integration AB 

Leif Gustafsson, Pulsen Integration AB 

Mikael Jansson, Tieto 

Mikael Olsson, Svensk e-identitet AB 

Patrik Munter, SLL 

Robert Sundin, .SE 

Staffan Hagnell, .SE 

Stefan Runneberger, Nexus 

Stefan Larsson, eHälsomyndigheten 

Urban Jarl, SLL 

Wlodzimierz Bislawski, SLL 

Agenda 

1. Statusrapport från Federationsoperatören 
2. Uppdatering av ”demolistan” 
3. Input till presentationen på Vitalis 
4. Fortsatt arbete 
5. Nästa möte  
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1. Statusrapport från Federationsoperatören 

Testbädden är på plats. Bifogad visas status för anvisningstjänsten. 

 

Testmiljö vs produktionsmiljö 

Testmiljön är tänkt att användas för test och demonstrationer av Sambi. Den ska inte 
användas för produktion. En separat produktionsmiljö kommer att sättas upp när 
medlemmar så önskar (med ca 4 veckors framförhållning). Ytterligare miljöer kan vid 
behov sättas upp.  
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2. Uppdatering av ”demolistan” 

Listan med demonstrationsdeltagarnas gicks igenom och uppdaterades, se nedan. 

 

 

Medverkan i Sambi-demo , version 14-03-27

eHälsomyndigheten

Tjänsten "Min förskrivning", som hanterar "Förskrivarprofiler". Tjänsten ska produktionssättas 

den 4/4. Vänder sig läkare och verksamhetschefer för att följa upp förskrivningar. En Sambi-

anpassning planers till aug/sept-releasen. Ett beslut behövs även om medverkan i 

test/demobädden.

Inera
Säkerhetstjänsterna, organisationsförändringar har gjort att beslut om meverkan har dragit ut 

på tiden. 

MobilityGuard

Kommer sätta upp en IdP-demo inom kort.

Migrationsverket

Arbetar pågår med att reda ut förutsättningarna deltagande i testbädden.

(Kan SLL vara möjlig pilotanvändare)? 

Nexus

Kommer att sätta upp den IdP. Avvaktar en nyare version. Autenticering kommer att kunna 

ske med SITHS och andra eID-lösningar. 

Pulsen Combine

Beslut har fattats om att medverka med Pulsen Combine. Det är sedan en resursfråga om när 

arbetet kommer att utföras.

SLL

Medverkar nu med en test-IdP.

Avser att ansluta Webcare och Beställningsportalen 2014. En testpartner skulle kunna vara 

Sollentuna kommun.

Svensk e-identitet

1. IdP för inloggning med test SITHS-kort via dator. 

2. Inledningsvis finns en SP på www.e-identitet.se/sambi. Den kräver inga attribut.

3. Eventuellt kan vi senare lägga till funktionalitet, som t.ex. en ytterligare SP som kräver att 

det ska finnas ett medarnetaruppdrag för den som loggar in.

Tieto

1. medverkar med sin ”Broaker-lösning”, som används för att kunna ansluta kunders IdP:er 

och SP:s till flera federationer. 

2. Som SP finns en developerdomän i Salesforce.

Avser att ansluta Procapita och Meddix (vårdplanering)
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AP: Björn och Urban stöter på Ineras för att få status på beslut om medverkan för 
Säkerhetstjänsterna.  

3. Input till presentationen på Vitalis 

Ulf Palmgren kommer att presenteras Sambi den 9 april kl 08.30. Hans presentation 
kommer att kompletteras med status och planer för demonstrationer och tester av Sambi. 
Hör av er till Staffan Hagnell eller Ulf om det finns ytterligare information som han bör ta 
med i sin presentation. 

4. Fortsatt arbete 

Attribut 

Vilka attribut som ska användas i testerna behöver avhandlas på ett eget möte. 

5. Nästa möte  

15 april 2014 kl 10.00-11.30 

7 maj 2014 kl 10.00-11.30 

26 maj 2014 kl 10.00-11.30 

 


