
Sambi (Samverkan för behörighet och identitet inom vård och omsorg) knyter ihop vård- 
och omsorgsgivare med tjänsteleverantörer på ett säkert sätt. Samarbetet bygger på 
ett gemensamt tekniskt regelverk och gemensamma säkerhetskrav. Med Sambi blir det 
möjligt för vårdpersonal att ha endast en inloggning till samtliga anslutna tjänster.

En infrastrukturlösning för
hela vård- och omsorgssektorn

Om ett stort antal tjänster används blir det krångligt för användare med 
många inloggningar och tidskrävande administration av användarkonton. 
Med Sambi får användare tillgång till relevanta e-tjänster utifrån den egna 
rollen, vilken är definierad av den egna organisationen. Sambis vision är 
att vara infrastrukturlösningen för hela vård- och omsorgssektorn. 

I ett större sammanhang innebär det att Sambi ger en långsiktig trygg-
het för medlemmarna tack vare en skalbar infrastruktur och en säker och 
användarvänlig lösning för professionen.

Fördelarna med Sambi är många
Förutom enklare inloggning möjliggör Sambi enklare integration mellan 
vård- och omsorgsgivare samt tjänsteleverantörer, högre säkerhet och kost-
nadseffektivitet. Sambi förenklar det dagliga arbetet och skapar den flexi-
bilitet som saknas i dagens system. Administrationen av användarkonton 
underlättas med federationen.

Sambi är teknik- och leverantörsoberoende och de investeringar som behövs 
i att anpassa systemen för federationen är låga.

Sambi är ett samarbete mellan eHälsomyndigheten, Inera och Internetstif-
telsen i Sverige (iis).

Besök gärna vår webbplats på www.sambi.se.

Kontakt: info@sambi.se



Tilliten till de identiteter och attribut som används inom Sambi är beroende av alla med-
lemmars kvalitet och säkerhet. För att säkerställa hög tillit måste därför alla medlemmar 
leva upp till kraven i Sambis medlemsgemensamma regelverk för säkerhet och tillit.

Medlemmarna i Sambi behandlar känsliga personuppgifter inom sina 
verksamheter. Hanteringen av dessa register styrs ofta av speciallagar – så 
kallade registerförfattningar – som gäller före PuL, till exempel patientdata-
lagen, apoteksdatalagen och lagen om receptregister. Nämnda lagar ställer 
i regel krav på behörighetstilldelning och åtkomstkontroll och innehåller 
ofta bestämmelser om tystnadsplikt. 

Säkerhetskrav i tillitsramverk
Som medlem i Sambi måste man leva upp till säkerhetskraven i federatio-
nens tillitsramverk. Det ställer krav på att riskanalyser görs regelbundet 
och att informationssäkerheten anpassas efter verkliga behov. Vidare krävs 
att ett ledningssystem för informationssäkerhet (lis), baserat på iso/iec 
27001 eller motsvarande finns samt att internrevisioner utförs som kon-
trollerar kvaliteten och efterlevnaden av de införda säkerhetsåtgärderna. 

Tillitsdeklaration för blivande medlemmar
För att bli medlem krävs att man lämnar in en så kallad tillitsdeklaration 
enligt Sambis mall, vilket är en självdeklaration över organisationens sä-
kerhetsarbete kring identiteter och attribut. Det går även bra att hänvisa 
till underleverantörers redan godkända tillitsdeklarationer. Ansöker man 
som organisation om flera tjänster eller använder flera e-legitimationsut-
färdare ska var och en av dessa redovisas.

Mer information om tillit och hur man ansöker om att bli medlem i Sambi  
finns på vår webbplats, www.sambi.se.

Kontakt: tillit@sambi.se

Tillit inom Sambi


