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Mötesanteckningar - Demo av Sambi  

 Datum: 7 maj 2014, 10.00 – 11.30 

 Plats: SE, Ringvägen 100, plan 9, Stockholm och via telefon 

Närvarande 

Agneta Wistrand, .SE 

Björn Skeppner, Inera AB 

Håkan Josefsson, eHälsomyndigheten 

Jan Säll, .SE 

Jim Larsson, Pulsen Integration AB 

Jörgen Hellgren, Svensk e-identitet 

Leif Gustafsson, Pulsen Integration AB 

Staffan Hagnell, .SE 

Stefan Larsson, eHälsomyndigheten 

Stefan Runneberger, Nexus 

Agenda 

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

1 Anteckningar från föregående möte 

Inga synpunkter på anteckningarna. 

2 Status från federationsoperatören 

Tillisgranskningar (Se bifogad presentation): De befintliga ansökningarna är 
genomgångna. Ställning måste tas till: 

 Hur långt kravet på LIS ska tas. De granskade har rutiner för sitt 
säkerhetsarbete, men delarna om ledningens engagemang saknas typiskt. 

 Ett fördjupat samverkan med E-legitimationsnämnden diskuteras, där vi 
förutom att ha samma tillitsramverk även skulle en och samma 
granskning. Detta genom att utnyttja E-legitimationsnämnden 
gransknings av Utfärdare av Svensk e-legitimation. Kraven på granskning 
av den sökandes allmänna säkerhetsarbete, attributhantering och 
granskning av SP, måste likväl fortsättningsvis hanteras av Sambi själv. 
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3 Uppdatering av ”demolistan” 

 

Medverkan i Sambi-demo , version 14-05-07

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

Frågan om medlemskapet i Sambi tas upp på Ineras ledningsgruppsmöte i nästa veckas .

Utredning pågår med CGI om omfatting och kostnad för att ansluta Säkerhetstjänsterna till 

Sambi-demo. Om positivt beslut, blir inkopplingen först efter semestern.

Sara Meunier ersätter Per Mosseby i Sambis styrgrupp.

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 för deltagande i testbädden.

Pilotanvändare? 

Nexus

Metadata IdP + SP publicerades 14-05-06

Grunden för inloggningsportalen på plats: https://demokommun.nexusville.com/

Det är en plattform som alla ska kunna komma åt via testkonton. 

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 innan åresslutet. 

Medverkan i test planeras tills efter sommaren. Stockholm 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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4 Testplan och testspec 

4.1.1 Behov av ett gemensamt testprotokoll 

Vid förra mötet väcktes iden om ett gemensamt testprotokoll. Rubrikerna i ett sådan 
skulle t.ex. kunna vara: 

1) Lämna metadata 

2) Löpande hämta metadata 

3) Inloggning med direktlänkar via plattform 

4) Inloggning via anvisningstjänst 

5) SLO 

6) Lokala Attribut via IdP 

a) Använda attribut 

7) Attribut via AA (HSA mfl) 

a) Använda attribut 

8) Byte av LoA 

 

Mötet fann det lämpligt att ta fram ett testprotokoll.  

 AP - Staffan undersöker om det SLL tilltänkta testprotokoll kan användas eller om 
vi behöver ta fram . 

 

 

5 Attribut 

De föreslagna processerna för Sambis attributförvaltning presenterades, se presentation.   

Det konstaterades att attributfrågan blir aktuellt, säkert som et brev på posten, så fort 
terserna startar. 

Det föreslogs därför att vi kör igång och provar Sambis attributförvaltning redan under 
testen. 

AP Håkan: Se till att attributförvaltningen startas upp. 

AP Staffan: kontaktar de medverkande SP:s och dokumenterar vilka attribut de önskar 
erhålla.  
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6 Övriga frågor 

Ineras Sambi SAML profile finns dokumenterad på 

 http://www.inera.se/Documents/TJANSTER_PROJEKT/Sakerhetstjanster/Autentis
ering/sakerhetstjanster_sambi_saml_profil_1.03.pdf 

För SLO är liknande hantering mellan alla IdP:er önskvärd. Ineras hantering av single 
logout finns på:  

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

 AP Staffan: 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. 

 AP Robert: 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.  

 AP Håkan: Framför gärna önskemål på nästa styrgruppsmöte om att styrgruppens 
medlemmar gärna får presentar sig och sina tankar om Sambi för de 
medverkande i testbädden. 

 AP Staffan: Se till att Ulf presentation från Vitals publiceras på webben och att 
han intervjuvas. 

 

6.1 Nästa möte  

26 maj 2014 kl 10.00-11.30 

17 juni 2014 kl 10.00-11.30 
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