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Mötesanteckningar Sambis 
arbetsgrupp 

 

Datum:  23 maj 2017, kl 10.00-11.30 

Plats:  IIS, Hammarby kaj 10D, ** OBS, Ny adress! ** 
eller via telefonkonferens tel. 08-999212, kod 322134 

Deltagare:  
Agneta Wistrand, IIS 
Anna Sundqvist, IIS 
Fredrik Widfeldt, Kronans apotek, samt Sveriges Apoteksförening  
Jan Säll, IIS 
Jens Lindh, Stockholms stad 
Lars Johansson, Stöttepelarna 
Robert Sundin, IIS 
Sofie Hellström, IIS 
Staffan Hagnell, IIS (mötesorganisatör) 
Stefan Halén, IIS 
Stefan Runneberger, Nexus 
Susanna Arvidsson, SafeCare (via telefon) 
Tomas Fransson, Inera 
Urban Jarl, SLL 

 

Mötesunderlag 

• 17-05-23 Mötesunderlag till Sambi arbetsgrupp.pptx (detta dokument) 
• Bilaga 1 - Ombudsavtal.docx 

 

1 Agenda 
1 Agenda 
2 Statusgenomgång 
3 Ombudsavtal i Sambi 
4 Övriga frågor 
5 Nästa möte 
 

2 Statusgenomgång 

2.1 SLL/KSL-kommunerna 
Föredragande: Urban Jarl 
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Oförändrad status i stort. En e-tjänst för tandvård, som tidigare nämnts, kommer 
att lämna in ansökan för granskning.  

2.2 Inera 
Föredragande: Tomas Fransson 

Inera har kompletterat sin ansökan till E-legitimationsnämnden för SITHS. Nästa 
steg är att ett fysiskt möte.  
 
Ny Tillitsgranskning är på gång för Pascal 2.0. 

2.3 eHälsomyndigheten (eHM) 
Föredragande: Rober Sundin 

I eHM:s projekt Säker Åtkomst rör det på sig och man har en tuff deadline (maj/juni 
2019) att möta. Det positiva är att tidsramen tvingar aktörer och parter att komma 
till skott och att få lösningar på plats. 

Vid sidan av uppdragsutbildningen Säker åtkomst och Sambi har federations-
operatören tillsammans med eHM informationsmöten för att kunna hjälpa 
apoteks- och vårdaktörerna framåt. 
  
En (ostrukturerad) lista över berörda aktörer finns. Hittills rör det sig om ca 1200 st 
och ytterligare ett par hundra beräknas tillkomma. 
 
Fredrik Widfeldt: Sveriges Apoteksförening kommer att ha ett möte under dagen 
angående eHM:s tidsplan. 

Tomas Fransson: Stora system upphandlas just nu och SLIT ställer sig bakom Open 
ID Connect (OIDC) som referensarkitektur. Vill väcka frågan huruvida Sambi bör 
utvidgas att innefatta även den tekniska standarden OIDC i ett längre perspektiv. 
Menar att det är önskvärt. Federationens uppgift att ta ansvar för tillitskedjan 
oavsett protokoll och OIDC är en teknisk fråga.  
 
Fredrik Widfeldt: Sveriges Apoteksförening önskar en godkänd legitimation för 
privata aktörer eftersom dessa idag inte får använda sig av SITHS. 

2.4 Federationstjänsten  
Föredragande: Robert Sundin 

Förvaltningsrådet/CAB 
 
Federationsoperatören kommer att byta publiceringsnod. Anvisningstjänsten och 
metadata kommer att fungera som vanligt för användarna. Ingen åtgärd krävs för 
Sambis medlemsimplementationer med anledning av ändringen. Mer information 
finns på https://www.sambi.se/teknik/andringsinformation/ 
 
CAB arbetar med incidenthantering i Sambi och hur information om incidenter till 
medlemmar ska ske. 
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Det finns även tankar och visioner om en framtida arkitektur och federationens 
möjlighet att leverera mervärden. Vid nästa arbetsgruppsmöte kan man presentera 
något mer konkret. 

2.5 Sambis attributstandard  
Föredragande: Tomas Fransson 

Före sommaren kommer man att uppdatera attributslistan med ett tillägg om 3 nya 
attribut. Attributen inbegriper utvidgad yrkeskod för att anpassa sig till eHM:s 
behov. 

Man har under arbetets gång insett att förskrivningsrätt är komplext och ser behov 
av en expertgrupp.  

Frågan kan komma att behöva lyftas till Sambis styrgrupp.  

2.6 Sambis Tillitsgranskningstjänst  
Föredragande: Sofie Hellström 

På Sambis webbplats har i enlighet med medlemmarnas önskemål Godkända 
parter lyfts fram. Rubriken finns nu som egen ingång på indexsidan (och i 
mobilversionen). 

3 Ombudsavtal i Sambi 
Föredragande: Staffan Hagnell 

Resultatet av remissrundan har sammanställts och visades för arbetsgruppen på 
skärm, se Bilaga 1  - 2017-05-22 Remissammanställning ombud. 
 
Det fanns inga tyngre invändningar mot avtalet, men en del korrigeringar och 
förtydliganden ska göras enligt de inkomna synpunkterna.  
 
Några förtydliganden redovisades på mötet: 

• Man bör ta fram ett enkelt slutanvändaravtal. 

• Dokumentet Konceptbeskrivning som bifogades remissen var endast tänkt 
att påvisa ansvarsområden, vilka ligga till grund för Bilaga 5. Bilagor 
kommer! 

• Det finns ombud som inte levererar helheten, t ex IdP:er. Därför bör man i 
avtalet tydliga hur variationer kan hanteras. 

• Offentligt organ definieras i Sambis ordlista.  

• Att federationsoperatören IIS är avtalspart beror på att Sambi inte är en 
juridisk organisation.  

• Sambi-ombud ska vara en aktiv part i långsiktigt arbete och ska ta ett 
helhetsansvar för användarorganisationens anslutning. 

 
Förslag från arbetsgruppen till styrgruppen som ska fatta beslut på sitt möte i juni:  
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• Godkänn avtalet.  

• Starta en pilot för att implementera detta, förslagsvis i samarbete med SLL 
och eHM. Viktigt att utforma arbetet tillsammans med användare. 

• Tillsätt en arbetsgrupp! 

 

4 Övriga frågor 
AP – Tomas Fransson kontaktar Ineras kommunikationsavdelning (Lars Törnblad) 
för att få ut information till Ulf Palmgren (SKL) och även Sambis arbetsgrupp. 

Internetdagarna 2017 
Föredragande: Agneta Wistrand  
 
Varje år i slutet på november kör IIS en tvådagars internetkonferens på Stockholm 
Waterfront, Internetdagarna, www.internetdagarna.se. I år går den av stapeln den 
20-21 november.  
 
Förra året hade vi ett endagsspår för skolan "Digitaliseringsens möjligheter i 
skolans värld" och vill i år utöka med ett spår för "Digital infrastruktur inom hälsa, 
vård och omsorg" måndagen den 20 november. Tanken är inte att göra ett "Sambi-
spår" utan ta det lite större perspektivet där Sambi är en av pusselbitarna i 
infrastrukturen.  
 
Vi efterlyser idéer på upplägg och inslag i en sådan dag, e-posta till 
agneta.wistrand@iis.se. 
 
Svenskt federationsforum 
På Internetdagarna blir det inte något Svenskt federationsforum i år, men ett 
kortare möte hålls i samband med ett mingel den 13 juni hos IIS. En inbjudan 
kommer att skickas ut inom kort. 

5 Nästa möte 
Arbetsgruppen biföll att man under hösten håller tre möten och tyckte att tisdagar 
är en fortsatt bra dag för att hålla dessa möten på. 
 
Det första mötet bör hållas under första halvan av september. 

Mötestider hösten 2017: 

• September (datum TBA) 10.00-11.30 hos IIS, Hammarby Kaj 10D. Not! 
Mötet har nu bestämts till 12 september. 

• 19 okt 10.00-11.30 hos IIS, Hammarby Kaj 10D. 

• 28 nov 10.00-11.30 hos IIS, Hammarby Kaj 10D. 
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