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SAMBI attributsförvaltning minnesanteckningar från 
arbetsgruppsmötet 2015-10-13 

1 Deltagare 

Per Mützell  Inera AB         

Tomas Fransson Inera AB         

Stefan Halen iis 

Henrika Littorin Inera 

Joakim Sandberg eHälsoMyndigheten 

Staffan Hagnell iis 

Tommy Almström Stockholms Stad 
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2 Inledning  
 

• Per Mützell presenterade sig som den som hanterar attributförvaltningen från och med 

nu. 

3 Hantera övergång till nya attribut  
• Hur detta ska hanteras bör beskrivas i SAMBIs regelverk 

• Tomas och Per utvecklar beskrivningen för att tillföras SAMBIs regelverk 

 

 

4 Entity Categories (attributprofiler) 
• Vi borde inventera vilka IdPer som stödjer Entity Categories 

• Med hjälp av Entity Categories kan man uttrycka antingen eller, t ex antingen HSAid eller 

personnummer. 

• Anders Abel skulle leda en arbetsgrupp för att reda ut hur Entity Categories ska användas. 

Eftersom han har slutat med attributförvaltningsuppgifter behöver en ersättare tas fram. 

Detta tas upp i styrgruppen av Per Mützell. 

 

5 Uppdatering av tidplan 
• Tidplanen gjordes om för att bättre reflektera vilka leverabler som ska tas fram: 

o Styrande principer 

o Attributsförteckning 

o Attributsprofiler 

o Etablerad förvaltning 

Ett mål blev att det ska finnas en 1.0-version av attributslistan innan årets slut. 

Se separat tidplan för detaljer. 
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6 Genomgång av attributslistan 
• personalIdentityNumber: OID överensstämmer med formatet som det beskrivs i 

attributslistan, dvs följer ej Skatteverkets regler. 

• Nytt OID för employeeHSAid måste tas fram 

• Det är viktigt att SAMBI bevakar de OIDar som hanteras av HSA (Inera) och tar hänsyn till 

förändringar. 

• Förslag på nytt attribut från eHälsomyndigheten som en vidareutveckling av patitlecode.  

• Se även bifogat dokument 

7 Mötesdatum för arbetsgruppen 

• 2015-10-26 14-17 

• 2015-11-17 13:00 – 16:00 

Tomas kallar 

 


