
  

  

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

Mötesanteckningar - Demo av Sambi  

 Datum: 15 april 2014, 10.00 – 11.30 

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

Närvarande 

Agneta Wistrand, .SE 

Björn Skeppner, Inera AB 

Leif Gustafsson, Pulsen Integration AB 

Mikael Jansson, Tieto 

Robert Sundin, .SE 

Staffan Hagnell, .SE 

Stefan Bäckström, Region Halland 

Stefan Runneberger, Nexus 

Stefan Larsson, eHälsomyndigheten 

Tommy Nilsson, Svensk e-identitet 

Urban Jarl, SLL 

Agenda 

1. Statusrapport från Federationsoperatören 
2. Uppdatering av ”demolistan” 
3. Testplan och testspec 
4. Övriga frågor 
5. Nästa möte  

1. Statusrapport från Federationsoperatören 

Heartbleed 

Heartbleed-buggen hanterades under förra veckan. Alla tekniska kontakter fick info via e-
post. Metadata ej berört, men webbplatsernas certifikat påverkades. 

Nexus fick akut göra rättningar för sina produkter, klart inom 24 timmar. 

Metadata 

Metadatahantering är central och valideringsprocessen utvecklas vidare för att öka 
säkerheten. Just nu jobbas på en självbetjäningsportal där medlemmarna själva kommer 
att kunna validera och ladda upp sitt metadata. 

Testbädden 

Finns på http://www.sambi.se/teknik/testbadd/ Inloggningen fungerar inte för några 
under mötet p g a certifikatsbytet som .SE gör i samband med Heartbleed-buggen. 

http://www.sambi.se/teknik/testbadd/
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2. Uppdatering av ”demolistan” 

Listan med demonstrationsdeltagarnas gicks igenom och uppdaterades, se nedan. 

 

Medverkan i Sambi-demo , version 14-04-15

eHälsomyndigheten

Tjänsten "Min förskrivning", som hanterar "Förskrivarprofiler" är produktionssätt. Den vänder 

sig läkare och verksamhetschefer för att följa upp förskrivningar. En Sambi-anpassning 

planers till aug/sept-releasen. Ett beslut behöver även tas om medverkan i test/demobädden.

Inera

Planering pågår för en medverkan med användningsfallen; säkerhetstjänsternas idp mot 

nationella tjänster samt en e-tjänst (SP) Säkerhetstjänsternas Admintjänst för spärr & 

logghantering, samt en lokal säkerhetstjänst idp. Arbetet pågår med att undersöka 

möjligheterna att ansluta Pascal. Målsättning är att kunna påbörja en anslutning till  med 

Sambi under andra eller tredje veckan i maj.

MobilityGuard

Kommer sätta upp en IdP som speglar NVK (Norra Västmanlands Kommunalförbund). Om det 

finns önskemål av ytterligare en IdP så är det bara att säga till så sätter vi upp den. Eftersom 

attributen i MobilityGuards IdP kan sättas helt dynamiskt går det utmärkt att provköra med 

vissa attribut för att sedan ändra till andra om det blir bestämt annorlunda. 

Migrationsverket

Arbetar pågår med att reda ut förutsättningarna deltagande i testbädden.

Pilotanvändare? 

Nexus

Arbete pågår med att sätta upp vår IdP. Det kommer att vara en plattform som alla ska kunna 

komma åt via testkonton. Beräkna få in metadata under april. 

Pulsen Combine

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

arbetet kommer att utföras. Återkommer med tidplan. 

SLL

Vi ska ansluta två applikationer till federationen. Vi har fått prisuppgift, hoppas på beslut i 

april. Det ger då möjlighet till test efter sommaren. Sollentuna är pilotkommun och arbetar nu 

med sin tillitstdeklaration.

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.

Undersöker möjligheterna till att ha med fler kommun-idp:er i testen.

Tieto

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

och SP:s till flera federationer. 

2. Undersöker nu att ansluta testdelar av Procapita och Meddix 
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3. Testplan och testspec 

 Fiktiv person som ”demo-identitet” efterfrågas av Stefan på Nexus. Hantering av 
test-identiteter, behöver lösas av identitetsutfärdarna, alternativt av kommunen 
själv. Det finns färdiga test-id:n för BankId, SITS-cert o s v som kan användas. SLL 
kommer att testa detta lokalt med sina SITS-kort först. 
 
SITHS Testcertifikat finns på: 
https://funktionstjanster.primeportal.com/eID/Sidor/Generellt.aspx#/CA%20SIT
HS/ 
 

 LoA-nivåer: samtliga nationella tjänster kräver LoA3. Byte av LoA-nivåer känns för 
stunden som överkurs. 
 

 SLL ska ta fram testprotokoll, vilka sedan kan delas till övriga. 
 

 Frågan om behov av ett gemensamt testprotokoll väckes och behandlas vidare på 
kommande möten. 

4. Övriga frågor 

Samlad hantering av single logout? Inera har lagt upp info på sin webbplats: 
http://www.inera.se/TJANSTER--PROJEKT/Sakerhetstjanster/Dokument/Anvisningar-
Single-Sign-On/. Single LogOut hanteras inte alls i Skolfederation idag. Det ska vara möjligt 
att logga ut ur en separat tjänst. 

Lägga upp info på Sambi-webben, om medverkande SPs och IDP:er, där varje deltagare 
kan beskriva sina krav och förutsättningar (krav på attribut m.m.). Deltagaren kan 
antingen tillhandahålla en länk till sin egen sajt eller förser .SE med information att lägga 
upp. 

Vitalis: togs federationer upp? Ulf Palmgrens dragning var välbesökt. En kommentar var 
att Sambi kändes lite som ett Stockholmsfenomen.  

Hur ska Domain cockie hanteras? Kommer från IDPerna, behöver då finnas ett gemensamt 
domännamn (ex Sambi.se). Har diskuterats i Skolfederation. Kommer även behöver finnas 
i testbädden.  

Vem äger federationen? I styrgruppen finns både e-hälsomyndigheten och Inera med, 
federationsoperatören exekverar. Framför gärna önskemål på nästa styrgruppsmöte (den 
28 april) om att styrgruppens medlemmar gärna får presentar sig och sina tankar om 
Sambi för de medverkande i testbädden. 

 

5. Nästa möte  

7 maj 2014 kl 10.00-11.30 

26 maj 2014 kl 10.00-11.30 

http://www.inera.se/TJANSTER--PROJEKT/Sakerhetstjanster/Dokument/Anvisningar-Single-Sign-On/
http://www.inera.se/TJANSTER--PROJEKT/Sakerhetstjanster/Dokument/Anvisningar-Single-Sign-On/

