
  

  

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

Mötesunderlag - Sambidemo  

 Datum: 17 maj 2014, 10.00 – 11.30 

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

Närvarande 

Agneta Wistrand, .SE 

Gunnar Johansson, Mobilityguard 

Håkan Josefsson, eHälsomyndigheten 

Jim Larsson, Pulsen Integration AB 

Manne Andersson, eHälsomyndigheten 

Mikael Jansson, Tieto 

Robert Sundin, .SE 

Sara Meunier, CeSam/SKL 

Staffan Hagnell, .SE 

Stefan Runneberger, Nexus 

Urban Jarl, SLL 

Wlodzimierz Bislawski, SLL 

Agenda 

1. Anteckningar från föregående möte 
2. Status från federationsoperatören 
3. Uppdatering av ”demolistan” 
4. Testplan och testspec 
5. Attribut 
6. Nästa möte  
7. Övriga frågor 

a. Fastställ ett måldatum för demo? 
8. Möte med Sambis styrgrupp  

 

1 Anteckningar från föregående möte 

Anteckningarna från förra mötet ok, endast punkten om vi kan använda SLLs testprotokoll 
kommenterades: SLL har inget emot att Sambi använder protokollet men det är inte klart 
ännu. 

Produktionsmiljö sätts upp först när det finns en skarp beställning.  
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Uppdragspunkter 

Från 
datum 

Ansvarig Beskrivning Status 

14-05-07 Håkan 
Josefsson 

AP: Se till att attributförvaltningen 
startas upp. 
 

Peter Alvinsson 
undersöker om detta 
är en uppgift för Inera. 

14-05-07 Staffan 
Hagnell 

Kontaktar de medverkande SP:s 
och dokumenterar vilka attribut de 
önskar erhålla. 

 

14-05-07 Staffan 
Hagnell 

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. 
 

Information om testen 
ligger nu på webben. 
Återstår att lägga upp 
info om de 
medverkande 
(motsvarande 
”demolistan”. 

14-05-26 Kerstin 
Rising 

Be Carina att beställa medlemskap 
till Sambi för SLL. Detta för att 
arbetet med att etablera 
driftsmiljön startar. 

 

14-05-26 Kerstin 
Rising 

Be Christina Sollenberg att stöta på 
SITHS om granskning av SITHS hos 
eLegitimationsnämnden 

 

14-05-26 Kerstin 
Rising 

Sänd över lista med SLL:s attribut 
till Staffan Hagnell. I väntan på att 
Inera återkommer med en process 
för attributhantering publiceras 
dessa på Sambis webb. 

 

14-05-26 Kerstin 
Rising 

Påminn Stockholm om att 
Volvokort behöver certifieras av 
eLegitimationsnämnden 

Klar - Staffan H har 
tagit kontakt. 

14-05-26 Robert 
Sundin 

Återkom med ett förslag på krav på 
hur acceptanstest ska utformas. 
Medlemmar till en arbetsgrupp 
efterlyses. 

 

14-05-26 Staffan 
Hagnell 

Mötet uppmanade .SE att inleda 
arbetet med att skriva testspecen 
för Sambis tester. 
 

 

14-06-17 Robert 
Sundin 

Regler för namnsättning av 
displayname (återspegla 
organisationen, längd etc) 

 

14-06-17 Staffan 
Hagnell 

Ta fram förslag på upplägg för en 
publik demo av Sambis testbädd 
På Internetdagarna 25 nov.  
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2 Status från federationsoperatören 

Metadata i testbädden 

Medverkande IDP SP 

Nexus 1 1 

Svensk e-identitet 1 1 

SLL 1  

Tieto 1 1 

 

Inget nytt inlagt i testbädden sedan förra mötet. 

Uppdatering metadata 

Hur ofta bör man uppdatera (tankar ner) metadata? Nexus har lagt in metadata sedan 
veckor tillbaka utan effekt i federationen. Robert har mailat om att det är dags att börja 
tanka ner regelbundet. Uppgifter för teknisk kontakt och supportkontakt viktigt att ange i 
metadatat (går bra med opersonliga e-postadresser). Supportadressen är viktigast. 

Organisation-display name 

Det som syns i anvisningstjänsten, som intygsutfärdare. Det behövs regler för detta, då det 
även ska kunna vara begripligt för vanliga användare som använder. Regler behövs även 
på hur läng namnet får vara. 

AP Robert, förtydliga kravet på Organisation-display name. 

Produktionsmiljö 

Vi har behov av: 

Test- och demomiljö (labb) 

Acceptans-miljö: Återkom med krav och arbetssätt. 

Produktions-miljö 

 Generering av metadata 

 Publicering av metadata: validatorn vidareutvecklas efter hand. Ev white-listning? 

 Uppdatering av metadata 
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3 Uppdatering av ”demolistan” 

 

Sundbybergs kommun är intresserade (de har egna kort med cert som ska verifieras). De 
vill ha tips och råd inför granskning. Tills vidare uppmanas de kontakta Staffan. 

4 Testplan och testspec 

Inget nytt. Arbetet fortsätter i augusti. 

5 Attribut 

Inget nytt. 

Medverkan i Sambi-demo , version 14-06-17

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 Sambis 

testbädd och/eller produktionssystem.

Inera

Ett inriktningsbeslut tagits av Intera avseende medverkan i Sambi.  Planer ska nu tas fram för Ineras olika tjänster.

MobilityGuard

Kommer sätta upp en IdP som speglar en kommun. Arbete bedrivs tillsammans med Pulsen. 

Migrationsverket

Arbetar pågår med att reda ut förutsättningarna för deltagande i testbädden. Pilotanvändare? 

Nexus

Metadata IdP + SP publicerades 14-05-06. Grunden för inloggningsportalen på plats: https://demokommun.nexusville.com/ 

Vi bygger en inloggningsportal som visar hur Sambi kan fungera. Inloggning kan nu skemed testkonto, eller ditt eget SITHS-kort eller e-

legitimation. Väljer man SP och går tillbaka till Nexus kan alla med id logga in. 

Pulsen Combine

Beslut har fattats om att medverka med Pulsen Combine. Resurser för inkoppling frigörs först efter sommaren.

SLL

Målsättningen är att ha två applikationer i drift (Beställningsportalen och Webcare), varav den första i oktober.

Medverkan i test planeras tills efter sommaren. Stockholm är pilotkommun och arbetar nu med sin tillitstdeklaration.

Svensk e-identitet

1. . Via Svensk e-identitet kan SITHS testas för inloggning till en tjänst (SP) i Sambi. SITHS har av Svensk e-identitet publicerats som en IdP 

i Sambi.

2. En enkel 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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6 Nästa möte  

Mötet föreslog att det hålls ett möte per månad.  

Förslag på mötestider för hösten är: 

 26 aug 2014   kl 14.30-16.30 

 18 sep 2014   kl 10.00-11.30 

  14 okt 2014  kl 10.00-11.30 

 11 nov 2014  kl 13.00-14.30  

  2 dec 2014  kl 10.00-11.30 
 

7 Övriga frågor 

Fastställ ett måldatum för demo? 

Mötet fann att Internetdagarna 25 november kan vara en lämplig arena och datum för en 
publik demo av Sambis testbädd. AP, Staffan H återkommer med förslag på upplägg. 

 

8 Möte med Sambis styrgrupp  

Från Sambis styrgrupp närvarade 

 Carina Landberg, SLL/KSL 

 Danny Aerts, .SE 

 Mats Nilsson, eHälsomyndigheten 

 Sara Meunier, CeSam/SKL 

Peter Alvinsson var förhindrad. 

Deltagarna presenterade sig och sin på Sambi. Därefter hölls en frågestund.  


