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Sammanställning av diskussionerna vid 
workshopen den 6 feb 2014 om anpassning av 
e-tjänster och IdP-lösningar för Sambi  

Målsättningar för tester och demos 

 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 

Målgrupper 

 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!  

Demoscenarier – visa valfrihet och mångfald 

 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 för IdP:er  

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

 Inte behov av ett antal plastkort. 

 Logga in med lämplig metod.  

 Visa hur hantering av olika LoA 

 Single Logout 
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Demoscenarier för register och attributkällor  

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

 Hur gör man för de som inte är baserade på HSA?  

 Federera med kvalitetsregisterna? 

 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 tjänster  

 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. 

Användargränssnittet  

 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! 

Krav på testbädden 

 Minimum två tjänster, minimum flera idp:er. 

 … 

Presentation av tester och demos  

 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 

Medverkan i tester/demos  

 Svensk e-identitet, kan hantera test SITHS-kort, de har redan två idp:er och en sp i 
testbädden 

 MobilityGuard, kan ansluta en IdP 
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 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? 

Vägen framåt 

Fortsatt arbetet till 27 feb  

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 staffan.hagnell@iis.se 

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

Nästa möte 27 februari  

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 


