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10.00 Inledning
eHälsomyndigheten och Sambi, Stefan Larsson
eHelheten, Ulf Palmgren

10.35 Status för Sambi och målbild för demonstrationerna, Staffan Hagnell

Demonstration av miljön för testerna, Ulrich Wisser

11.15 Kaffe

11.30 Diskussion – Vad önskar vi få ut av testerna och demonstrationerna?
Förväntningar, Mikael Jansson, Stefan Runneberger, Manne Andersson
Diskutera om testerna och demonstrationerna, Staffan Hagnell
Summering av diskussionen och mål för testerna, Håkan Josefsson

12.15 Lunch

13.15 Diskussion – Utformning av tester och demonstrationer
Genomgång av testdeltagarnas, vem har vad?, Robert Sundin
Diskussion om specifikationen för testerna

14.15 Kaffe

14.30 Vägen framåt, formulering av en handlingsplan?, Håkan Josefsson

Summering
16.00 Slut

Program för WS den 6 feb



eHälsomyndigheten & Sambi

• Kort om eHM

• Status i arbetet med federationsanpassning



eHälsomyndigheten & Sambi
Kort om eHM

eHälsomyndighetens uppgifter

§1 - Ansvara för register & it-funktioner som öppenvårdsapotek & vårdgivare
behöver ha tillgång …. 

- Samordna regeringens satsningar på e-hälsa ….

§2 – eHM ska särskilt ansvara för, RR, LF, förmedla läkemedelsförmånen,
VARA etc

§3 – Hälsa för mig ….



eHälsomyndigheten & Sambi
Kort om eHM



eHälsomyndigheten & Sambi
Kort om eHM

Förutsättningar för eHM

• Vi förvaltar informationskällorna men (oftast) inte 
slutanvändarsystemen

• Har (vill) inte kontroll över slutanvändarna

• Många fler integrationer att vänta mot olika typer av 
aktörer



eHälsomyndigheten & Sambi
Status

eHM & federationsanpassning

• Tillitsdeklaration som SP framtagen i v.0.9

• eTjänsten ”Förskrivarprofiler”

• Säkerhetsprojekt

• Behörighetsstyrande attribut

• Koncept för ny behörighetstilldelning i eHMs
tjänsteplattform



eHelheten

2014-02-06



Landskapet

E-Tjänster
Innevånare

• 1177
• JPN

Tjänsteplattformen

Gemensamma stödtjänster

Anslutna Vårdgivare

Inloggning SAMBI, Offentlig och privata federationer

E-Tjänster
Medarbetare

• NPÖ
• Pascal

VG 2

Data

VG 3

Data

Gemensam och regionala tjänsteplattform

Medarbetare och Privatpersoner

Inloggning

Gemensamma E-tjänster

VG 1

Data

Spärr
TGP
Logg
…



Lagren

E-Tjänster
Innevånare

• 1177
• JPN

Tjänsteplattformen

Inloggning
Identitets och behörighetsfederation

E-Tjänster
Medarbetare

• NPÖ
• Pascal

VG 2

Data

VG 3

Data

Inloggning

VG 1

Data

Spärr
TGP
Logg

Tjänsteplattformen 

(informationsutbytesfederation)



Scoopet

E-Tjänster
Innevånare

• 1177
• JPN

Tjänsteplattformen

Inloggning

E-Tjänster
Medarbetare

• NPÖ
• Pascal

VG 2

Data

VG 3

Data

Inloggning

VG 1

Data

Spärr
TGP
Logg

SAMBI 

Identitets och 

behörighetsfederation



Katalog

HSA Person
Organi
sation

Behörig
het

Navet
SKV

HOSP
SoS

Vårdg.
IvO

Allt i samma katalog Kataloger bra på ett område



E-legitimation

En lösning för Vård och Omsorg Valfrihet för alla sektorer

Svensk e-legitimationSITHS



Sambi Identitets och behörighetsfederation
Grunden för valfrihet under gemensamt regelverk

Medlemar som uppfyller Regelverk, Tillitsramverk, Policys.

E-tjänst      Inloggning
Intygsutfärdare

Katalog
Tilldelad 

behörighet

Intyg
- Vem
- Vad

SAMBI: Federationsoperatör .SE

Kommun, Landsting, Privat utförare Gemensamma e-tjänster



Tjänsteplattformen

Nationell tjänsteplattform

Regional tjänsteplattform Regional tjänsteplattform

Vårdgivare

Lokal tjänsteplattform

NPÖ 1177 JPN

Vårdgivare Vårdgivare Vårdgivare Vårdgivare Myndighet

Ekonomiskt
bistånd

Myndighet

Myndighet

Gemensam infrastruktur

Tjänsteplattform

HFM



Tjänsteplattformen

Integrationsplattform

VerksamhetssystemVerksamhetssystemVerksamhetssystem

Adapter

Kommun

Gemensamma/Regionala tjänster

Anslutning till Tjänsteplattform



POT

Webb

klient
IDP

CS
Medarbetar-

uppdragsval

SP

NPÖ

Pascal

SAML Metadata

TP
WS

Producent

TP Metadata

Rik

klient
STS

Server

WS Soap
Katalog

WS Metadata

Mål

• ID användare

• Organisation VG/VE

• Medarbetaruppdrag

• Instans System
Uthopp



Standarder

Webb

klient
IDP

CS

SP

NPÖ

Pascal

SAML Metadata

TP
WS

Producent

TP Metadata

Rik

klient
STS

Server

WS Soap
Katalog

WS Metadata

Mål

• ID användare

• Organisation VG/VE

• Medarbetaruppdrag

• Instans System
Uthopp

SAML 2.0

WS Trust 1.3

(intyg SAML)

WS Basic Profile Version 1.1



Status för Sambi och målbild 
för demonstrationerna



• SAMverkan för Behörighet 
och Identitet inom hälsa, 
vård och omsorg.

• Ett samarbete mellan 
eHälsomyndigheten
(eHälsomyndigheten) 
och CeHis, med stöd av .SE.

• Samverkan med 
E-legitimationsnämnden

Sambi – I korthet

WWW.SAMBI.SE



Varför?

För 
användarna

För 
tjänsteleverantörerna

Enkel och säker åtkomst 
till interna och externa 
webbsystem (SSO)

Enkel integration och 
administration av 
användare



Kommuner

Landsting

Privata vårdgivare

Myndigheter

Apoteksaktörer

Tandläkare

Regionförbund

Privata 
omsorgsgivare

Veterinärer

Invånare

Målgrupper

Informations-
infrastruktur

. . .



Medlemshantering

Metadatahantering

Drift av infrastrukturen

Attributförvaltning 

Tillit

AttributförvaltningInformation

Etablerade processer inom 

Sambi 2013



Koncept



E-tjänst

Tjänsteleverantör

Användare

Användarorganisation

Intyg
Identitet
+ Attribut

Attributs-
register

E-legitimation

SITHS

Sv. e-leg

”Annan”  ID

Intygs-
utfärdare

Medlems-

register

Federationsoperatör

Sambis Modell-2013



Både identitet och behörighet

Intyg

Användarens identitet

Användarens 
behörighetsgrundande 

egenskaper

Utfärdande organisation

E-legitmation

Attribut
Sektorspecifika behov



Attributförsörjning

e-legitimation e-tjänst
AA

Diverse attribut
IdP

Användarorganisation

Lokal
attributkälla

För behörighet Både lokala och centrala kataloger

• Lokalt för behörighetsstyrning

• Centrala katalog för diverse attribut



• Parterna bestämmer vilka attribut som ska 
användas!

• De nationella tjänsterna (som NPÖ Pascal) 
förväntas sätta de facto standarder.

• Sambi hjälper till med att dokumentera 
attributanvändningen.

Vilka attribut?



Granskning av e-legitimationer

• Arbetshypotes

– Låt E-legitimationsnämnden genomför granskningen av 
utfärdare av e-legitimationer. 

– Om inte möjligt,  använd e-legitimationsnämndens 
granskningsprogram och metodik för Sambis eget 
granskningsorgan.



E-tjänst

Attributs-
register

E-
legitimation

Intygs-
utfärdare

Nyttja E-legitimations nämnden för 

tillitsgranskning?

Ej Svensk 
E-legitimations

granskning

Ej Svensk 
E-legitimations

granskning

TjänsteleverantörAnvändarorganisation



Olika leverantörer av 

autentiseringslösningar

e-tjänstIdP

”Plattformar ” hos
användarorganisationerna

Svensk
e-legitimation

Egen utfärdare av 
eID

Annan extern 
leverantör av eID

Lokal

attributkälla

Intyg

Norm!



• Svensk e-legitimationen även norm för krav och 
granskning av e-legitimationer för Sambi?

• …om så, likväl finns behov av att kunna hantera andra 
autentiseringslösningar både på kort och lång sikt!

E-legitimations nämnden 

som norm?



• E-legitimationsnämndens granskning löser inte 
Sambis behoven av granskning för tillit till 
attribut

• Tillit till attributet

– Behov av regelverk för granskning och godkända 
granskare

– HSA är en möjlig förebild för granskning av attribut

Attributsamverkan



• Har uppnått acceptans för den federativa modellen

• Goda samverkansmöjligheter 
– Svensk e-legitimation, SITHS, HSA, Säkerhetstjänster, 

kommunala federationer (Skolfederation)

• SLL/KSL-piloten

• Stöds i eHälsomyndighetens planering

• Stimulerar till ett gemensamt arbete för att lyfta IT-
säkerheten i hela sektorn

• Möjligheter för leverantörerna

Sambis position januari 2014



• Få på plats plattformar som hanterar inloggning och 
lokala Attributskällor hos Användarorganisationerna 

• Fler SP:s för att ge mervärde!

• Hantera arvet

Några utmaningar



• Pilot SLL/KSL

• Stöd vid utrullning av eHälsomyndighetens 
tjänster

• Information

– Seminarium 26 mars (?) 

– Vitalis

• Demo tillsammans med leverantörer inom 
sektorn (?)

Fortsatt arbete



Tester och demonstration



• Målsättningen för workshopen är att tillsammans med 
leverantörer av e-tjänster och IdP-lösningar formulera 
hur Sambi kan bli sektorns gemensamma lösning för 
webb SSO samt en handlingsplan för att vi ska nå dit. 

• Under dagen diskutera vi även förutsättningen för att 
olika tjänsters ska kunna använda Sambi samt hur tester 
och demonstrationer av federativa lösningar med webb 
SSO ska genomföras. 

Workshop 6 feb 2014



e-legitimation
SITHS

e-tjänst 4

Test och demo?

e-legitimation
SITHS e-tjänst 3

AAIdP

Användarorganisation

Lokal

attributkälla

e-tjänst 2

e-tjänst 1



Hur hantera arvet?

e-legitimation
SITHS

e-tjänst
AA

HSA



Förslag  för att hantera arvet

e-legitimation
SITHS

e-tjänst
AA

HSA

Användarorganisation

Sambi

metadata

IdP
?



e-tjänst

Behov av flera e-tjänster 

för att påvisa nyttan med SSO

e-legitimation
SITHS

e-tjänst

IdP

Användarorganisation

AA

AA



e-legitimation
SITHS

e-tjänst 4

Demo

e-legitimation
SITHS e-tjänst 3

AAIdP

Användarorganisation

Lokal

attributkälla

e-tjänst 2

e-tjänst 1



e-tjänst

Sambis test- och demobädd
Preliminärt deltagande 14-04-27

SITHS, 
eID, …

IdP

Användarorganisationer
• Inera, Säkerhetstjänster (?)
• MobilityGuard
• Nexus
• SLL
• Svensk e-identitet
• Tieto

Lokal

AA

Sambi
Metadata

katalog

AA

E-tjänster
• eHälsomyndigheten, Min förskrivning
• Migrationsverket
• Pulsen Combine
• SLL
• Svensk e-identitet
• Tieto

Anvisnings
-tjänst



Ett seminarium om e-tjänster och IdP-lösningar anpassade 
för Sambi

• Målgrupp: De som planerar för eller redan arbetar med er 
federativa SSO-lösning

Mötets uppfattning

• Det blir för tight med att ha ett seminarium redan den 26 mars!

• Hitta ett nytt datum innan sommaren!

Seminarium 26 mars 2014 (?)



Utformning av tester och 
demonstrationer



• Testerna och demonstrationerna ska tillföra något 
gentemot dagens lösning.

• Genom att visa god vilja ska kunderna se 
möjligheterna

• Nyttoaspekter av Sambi ska lyftas fram; 
användbarhet, teknik, tillit/säkerhet, integration etc

• Vara en vägledning för fortsatt utvecklingsarbete

• Tydliggöra kravbilder för attribut, IdP:er och e-ID:s

• Visa upp en pedagogisk demo

Målsättningar för 
tester och demos



• Beslutsfattare med budget

• Systemförvaltare

• IT-avdelningen

• För utvecklare, är testmiljön viktig för att de ska för 
en förståelse för hantering av identitet och 
behörighet

• Användare är inte en primär målgrupp för demon!

Målgrupper



• Scenario - En person med flera uppdrag för flera olika 
vårdgivare som använder flera olika system med olika 
attributkällor. 

• Målsättningen är att visa Sambis möjligheter till 
mångfald av olika IDP:er, e-ID:s, attributkällor och 
SP:s

• Både identitet och behörighet ska demas

Demoscenarier –
visa valfrihet och mångfald



• En Kommun-IDP, en landstings-IDP, en privat aktör-
IDP

• Inte behov av ett antal plastkort.

• Inlogga in med lämplig metod. 

• Visa hur hantering av olika LoA

• Single Logout

Demoscenarier för IdP:er



• Attribututag från HSA eller andra attributskällor med 
e-ID som uppfyller kraven

• Hur gör för de inte är baserade på HSA? 

• Federera med kvalitetsregistrena?

• Hanteringen av de attribut som används i 
demonstrationen
• Fastställa attributsdefinitioner för demon och se till att 

definitionerna följs

• Hur ska förhållandet mellan vårdaktören och en 
privat vårdaktör registreras?

Demoscenarier för register 
och attributkällor



• Visa hur användaradminstrationen kan förenklas då 
SP inte behöver lägga upp individkonton och 
användarlistor.

• Förenkling av anslutning av nya system och nya 
användarorganisationer.

• Arvet - Visa att man inte behöver gå all in utan att 
kan ta ett steg i taget.

• Hur logiken i applikationen hanterar innehållet i 
intygen.

Demoscenarier 
för tjänster



• Hur ska en portal presentera tillgängliga tjänster?

• Vilka tjänster ska du ha med, så att du inte blandar 
ihop tjänsterollen med dig som privat person

• Det är dock INTE i första hand 
slutanvändargränssnittet som ska demas!

Användargränssnittet



Krav på testbädden

• Minimum två tjänster, minimum flera idp:er.

• …



Hur ska resultat visas upp och kommuniceras?
• Pedagogisk demo!

• Fastställ datum under våren för ett seminarium.

• Webben?

• …

• Möjligt att hämta relevanta demoscenarier från t.ex. tjänster 
som Mina Vårdkontakter, Mina intyg etc

Presentation av tester 
och demos



• Svensk e-identitet, kan hantera test SITHS-kort, har idag 2 IDP:er och en SP i 
testbädden

• MobilityGuard, kan ansluta en IdP

• Migrationsverket har en tjänst som potentiell är en kandidat för anslutning.

• Inera, Säkerhetstjänsterna, är ett beslut från att ansluta sin IdP.

• Nexus, kan snabbt ansluta en IdP liknande Demoskolan i Skolfederation 

• Tieto, har redan en IDP i testbädden

• SLL , ?

• eHälsomyndigheten, ?

• Pulsen combine, ?

• Intel Security Group McAfee, ?

• .SE, om behov föreligger av en enkel test SP

• Cambio, ?

• Stort önskemål på deltagande av Pascal och NPÖ!!!

• Vilka ytterligare bör tillfrågas?

Medverkan i tester/demos



Vägen framåt!



Anslutning till testbädd

• Börja med att registrera er kontaktperson på 
http://www.sambi.se/medlemskap/intresseanmalan/

• För frågor kontakta robert.sundin@iis.se

• Inbjudan om att delta sänds till ytterligare utvalda deltagare

Utarbeta demonstrationer

• Ta fram och sammanställ förslag på scenarier för 
demonstrationerna till nästa möte

• Förslag sänds till Hakan.Josefsson@ehalsomyndigheten.se

• Ta fram förslag på datum för seminarium för presentation av 
tester och demonstrationerna

Fortsatt arbetet till 27 feb 

http://www.sambi.se/medlemskap/intresseanmalan/
mailto:robert.sundin@iis.se
mailto:Hakan.Josefsson@ehalsomyndigheten.se


Tid: kl 09.00-11.00
Plats: Hos .SE, Ringvägen 100, Stockholm 

eller via telefonkonferens.
Agenda:

1. Status testbädd
2. Fastställa demoscenarier
3. Planering av kommunikation och seminarium
4. Övriga frågor

Nästa möte 27 februari


