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1 Deltagare 

Per Mützell  Inera AB         

Tomas Fransson Inera AB  

Lars Blomqvist SLL  

Lars-Erik Hillberg SLL   

Robert Sundin iis 

Joakim Sandberg eHälsomyndigheten 

Henrika Littorin Inera 
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2 Inledning 
 

• Tomas Fransson inledde med att hälsa alla välkomna och presenterade en dagordning 

som gruppen godkände 

• Detta är en sammanfattning av vad mötet kom fram till, för detaljer se Trello för AP som 

följdes upp på mötet och vidare arbete. 

3 Vad har hänt sen sist? 

a) SLL 
• Urban Jarl har utsetts till federationskoordinator 

• Specifikationen för attributen har accepterats 

• En lista på prioriterade applikationer har upprättats 

• Krav på nya applikationer att använda riktlinjer enligt SAMBI finns 

• Av praktiska skäl har SLL varit tvungna att göra undantag från dessa riktlinjer, för t ex 

FRAPP 

• SLL överväger när SLL IdP kan gå över till SAMBI-attribut 

b) eHm  
• Använder de nya attributen i sin referensimplementation (maj 2016). Vid årrsskiftet 

2016/2017 ska alla eHm:s tjänster vara anpassade.  Efter 2019 så måste alla tjänster som 

använder sig av eHm:s tjänster vara anpassade då den gamla säkerhetslösningen skrotas. 

• Följande behörighetsstyrande attribut tänker sig eHm att vara obligatoriska: Yrkeskod, 

utökad yrkeskod (4 koder, AT-läkare, läkare med förordnade, apotekselever/tekniker och 

vetrinär) och personnummer. 

 

c) Inera 
• Inera IdP och Pascal anpassar sig till SAMBI-attributen under 2016. 
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4 Genomgång av aktiviteter se Trello 

 

5 Entitetskategorier 
• Utifrån e-legitimationsnämndens dokument bestämde gruppen att entitetskategorier ska 

användas för att gruppera attribut för att underlätta för SP:ar att välja IdP som stödjer 

deras behov. Det kan också användas av SP för att begära en grupp eller grupper av 

attribut från IdP. Av de typer av kategoriseringar som e-legitimationsnämnden tar upp, 

torde det vara ”Service Entity Category” som är aktuellt att använda i Sambi. 

6 Övriga frågor 
• Behörighetsstyrning är en viktig fråga som behöver bearbetas i något forum. Gruppen fick 

frågan från SAMBIs arbetsgrupp. Attributsgruppen beslöt ta fram en projektidé till nästa 

möte. 

7 Mötesdatum för arbetsgruppen 

• 19:e april 13:00 (samma dag som SAMBI arbetsgruppsmöte) blir nästa datum, Stefan 

Halén bokar lokal och telefonkonferens. 


