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SAMBI attributsförvaltning minnesanteckningar från 
arbetsgruppsmötet 2015-08-24 

1 Deltagare 

Björn Skeppner  Inera AB         

Tomas Fransson Inera AB         

Stefan Halen .SE  

Anders Abel SLL 

Henrika Littorin Inera 

Joakim Sandberg eHälsoMyndigheten 
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2 Inledning  
 

• Björn Skeppner slutar på Inera och går över till annan verksamhet. Inera har ansvaret för 

attributförvaltningen och förväntas utse efterträdare för arbetsuppgifterna rörande 

attributförvaltningen. 

3 Hantera övergång till nya attribut  
• Regler för hur medlemmarna i federationen ska gå över till nya attribut måste tas fram. 

Exempel på regler är: 

o Hur IdP:er respektive SP:ar stödjer av SAMBI fastställda attribut i samband med 

ansökan respektive produktion 

o Hantering av nya attribut: att tillföra nya attribut kontinuerligt ska vara möjligt, 

under förutsättning att det finns en nyttoeffekt för minst en medlem 

o Under en övergångsperiod kan det finnas attribut som är synonymer men det 

måste ha olika OID:ar 

o IdP:er kan publicera attribut som ligger utanför SAMBIs attributsprofil och SP:ar 

kan konsumera dessa 

• Hur detta ska hanteras bör  beskrivas i SAMBIs regelverk 

• Tomas och Björn 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. 

• Tomas Fransson, Joakim Sandberg, Anders Abel, Stefan Halen och Björn Skeppner bildar 

arbetsgrupp för att titta vidare på detta. Anders sammankallande men behöver bekräfta 

med sin uppdragsgivare. 

 



 

  

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

5 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 

• Anders tar fram ett förslag på formaten i listan uttryckt som reguljära uttryck (regular 

expression) där så är lämpligt 

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

förändringar. 

• Se även bifogat dokument 

6 Mötesdatum för arbetsgruppen 

• 2015-09-07 13:00 – 15:30 

• 2015-10-13 15:00 – 17:00 

 


