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10 Nästa möte 

11 Övriga frågor 

0 Agenda 

Då arbetet under dessa möten har kommit att handla om båda testbädden och den pilot 
som SLL/KSL-planerar tydliggör vi det i agendan genom att lägga till punkten ”4. Status för 
test- och demodeltagarna”. 

Det är nu viktigt att vi även kommer vidare tillitsramverket, varför vi även lägger till en 
punkt om detta i programmet. 
 

 

1 Reserapport 

Staffan Hagnell och Patrik Sundin deltog i “Internet Society Global Inter-federation and 

Attributes Workshop September 2-4, 2014” i Utrecht. Några sammanfattande reflektioner 

från mötet: 

 Det finns en lång erfarenhet av federering inom den akademiska världen, så som 

Internet2 i USA, Switch i Schweiz och eduroam för dela WiFi. Det fungerar bra i 

universitetsvärlden och i vissa fall även inom grundskolan, men de har inte fått 

större spridning till andra samhällssektorer.  

 Flera initiativ liknande Svensk e-legitimation är på gång. 

 Vi fick möjlighet att presentera erfarenheterna från Sambi, då ISOCS ambition 

just var att sprida federationslöningar till ”Guvernements”.  

 

2 Status från federationsoperatören 

2.1 Metadata i testbädden 

Medverkande IDP SP 

Nexus 1 1 

Svensk e-identitet 1 1 

SLL 1  

Tieto 1 1 

MobilityGuard 1  

SLL  1 
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2.2 Acceptanstester 

Enligt föregående möte kommer inga separata miljöer sättas upp för metadata- och 
anvisningstjänst för varje testare.  

En beskrivning ska göras omfattande: 
- generera nytt metadata, validering måste göras 
- publicering av metadatat. Schema och regelverk garanteras av operatören.  
- filtrering behöver göras hos leverantören, måste testas. 

Varje medlem förutsätts utformar sina egna acceptanstester. 

2.3 Ökad tillgänglighet för metadata 

Vid mötet 14-08-26 erbjöd Leif Johansson att använda Sunet trusted cache för att öka 
tillgängligheten/redundansen till Sambis metadata. Med Sunet trusted cache lagras 
metadata på olika orter världen runt. 

Detta är en mycket god möjlighet på sikt, men mötet beslöt att skjuta på frågan till dess 
behovet blir tydligare. 

2.4 Namnstandard för discovery service 

Från: 14-08-26 AP, Agneta sänder ut ett förslag till namnstandard. 

Inga synpunkter har inkommit, varför förslaget antas till vidare.  

 

2.5 Bristande uppdatering av metadata 

Från: 14-08-26 Behöver vi kontrollera vad cache-duration och valid-until satta till?  

 Det är viktigt att supportkontaktuppgifter är korrekta (obligatoriska i metadatat), 

kontakta varandra vid behov. 

 Federationsoperatören behöver få reda på om problem finns. Stefan återkommer om 
problem kvarstår för Nexus. 
 

3 Status för piloterna 

Rapport från SLL och Stockholms stad 

Testerna förbereds, startar på måndag. Stockholms stad kommer att använda SITHS-kort, 
men även andra varianter kommer att testas. 
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4 Status för test- och demodeltagarna 

 E-hälsomyndigheten: Jobbet med ”Min förskrivning” löper på med 
produktionssättningen senareläggs till Q4. Resurser äskade för att skapa 
federationsplan, för att göra det som behövs under 2015-16. Finns i 
verksamhetsplanen och ska vara klart innan 2014 slut. Positivt mottagande. 

 Inera: På väg in med en säkerhetstjänst. NPÖ på väg ut. 

 MobilityGuard: är klara för stunden! 

 Migrationsverket: Händer inget just nu, p g a tröghet i katalog, tvingades att göra 
egen lösning. 
AP: Staffan tar kontakt och kontrollerar om de kan medverka i testbädden. 

 Nexus: har jobbat med sin IDP, nu möjligt att logga in med alla typer av leg. Redo! 

 

5 Uppdragspunkter 

Uppdragspunkter 

Från 
datum 

Ansvarig Beskrivning Status 

14-05-07 Håkan 
Josefsson 

AP: Se till att attributförvaltningen startas 
upp. 
 

Klar -  Beslut av Inera att 
etablera tjänsten. 

14-05-07 Agneta 
Wistrand 

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

 

14-05-26 Kerstin 
Rising 

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

14-08-26 Avvakta ett nytt 
anslutningsavtal avseende 
tiden för ”försöket”. 

14-05-26 Kerstin 
Rising 

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

Klar – arbetet har 
påbörjats av Inera 

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. 

Se ovan 

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 Agneta 
Wistrand 

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

Klar 

14-08-26 Staffan 
Hagnell 

Boka möte med SLL, Stockholm stad och 
eHM för att gå igenom planera det som ska 
göras för att uppnå kraven i 
tillitsgranskningen 

Sthlm stad – arbetet har 
påbörjats 
SLL – första mötet har 
hållits 



  

  

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

eHM – ej påbörjat 

14-09-18 Agneta 
Wistrand 

Publiceras namnstandarden på 

webbplatsen. 

 

14-09-18 Staffan 
Hagnell 

Kontakta migrationsverket och undersök 
deras möjligheter att medverka i 
testbädden. 

 

 

 

 

6 Tillitsgranskning 

Lars Johansson, rapport från arbetet med Stockholms Stad och SLL. Allmänt: 

 Inte bara peka på en underleverantör utan även tydligt hur ansvaret har 
delegerats och hur kontroller görs. 

 Förenklingar av dokumentet har efterlyst. Som SP: genomgång pågår. De 
generella flikarna för en organisation ska bara behövas fyllas i en enda gång.  

 Sthlm stad. Egen IDP ”Stockholms Stads e-tjänstekort” arbetar nu med 
förtydliganden. 

 SLL: många ansökningar i samma. IDP, pekar på SITHS. Inväntar på SITHS 
ansökning via E-legitimationsnämneden. 

 Avtalsbilaga 5 över begrepp måste revideras. 

 Tillitsramverket ses över för att mappa med E-legitimationsnämneden nya 
version. Ägare är e-hälsomyndigheten. 
 

 

7 Testplan och testspec 

inget napp hos konsulterna, varför .SE tar på sig att göra arbetet (Två konsulter har 
kontaktats utan framgång). Arbetet kommer att utföras av Jan Säll och Ulrika Ahlgren. 

 

 

Fråga: Finns det ett krav på att alla nya medlemmar går i test innan prod?  

Svar: Inte nu, men vill man testa måste det göras i test-miljön. 

Vid nya releaser erbjuds alltid acceptansmiljö från fed.op. Hur detta ska göras exakt 
behöver utredas. 
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8 Attribut 

Till dess att Inera har sin tjänst är på plats hanterar federationsoperatören en lista över de 
för federationen aktuella behörighetsstyrande attributen (dvs de medverkande tjänsterna 
behöver)  

 

8.1 Namngivning av SLL:s attribut 

Enligt Urban har de aktuella attributen har redan unika OID (Objekt-id). Inera har haft 
listan med OIDar (Objekt-id), men lämnat över den till Socialstyrelsen (?). 

SLL äger frågan. 

 

9 Internetdagarna 25 nov 

Staffan jobbar med programmet.  

 Presentation av status för Sambi, Skolfederation, Swamid, Svensk e-legitimation 
och europeisk intrerfederering. 

 Expertgruppen eIDAS (Electronic Identification and Signature, ”krav på e-leg för 
EU”), för elektroniska affärer.  

 Ev bjuda in MSB, gör så praktiskt som möjligt, 

 Få fram erfarenheter från testbädden. Skolfederations step-up av LOA t ex.  

 Temadiskussioner kring tillit etc 

 

10 Nästa möte  

 14 okt 2014  kl 10.00-11.30 

 11 nov 2014  kl 13.00-14.30  

 25 nov 2014 Internetdagarna 

  2 dec 2014  kl 10.00-11.30 
 

11 Övriga frågor 

 Processen för produktion efterfrågas av SLL. .SE utlovar sådan till 
produktionsstart. 

 Info från Ulf, SKL: Arkitektnätverk för kommunal sektor på regionnivå.  

 Frågor om Svensk e-legitimation. Nya systemet behöver kunna nås, gamla 
systemet stängs 2016. E-legnämnden kan inte berätta vad det kommer att kosta 
med den nya underskriftstjänsten. Fortsättning av interop mellan 2016-20, nytt 
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ord = e-hinder. Alla moderniserar från sitt håll i länderna, samordning saknas än 
så länge. 

11.1 Hur många intygsutfärdare kan publicera SITHS? 

Frågan togs upp i samband med Svensk e-identitet presentation.  

Några synpunkter:  

 Borde vara endast Inera själva?  

 Kan vara olika attributskällor.  

 Begreppsförvirring! 

 Separation av attribut och autentisering krävs. Ställa ut intyg på identiteten. 

 Dokumentation behövs.  

 Dokumenterat idag i inledningen av granskningsdokumentet. 

 

 


