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Mö tesantecknigar Sambis arbetsgrupp 
 

Datum:  28 november 2017, kl 10.00-11.30 

Plats:  IIS, Hammarby kaj 10D eller via telefonkonferens tel. 08-999212, kod 322134 

Närvarande: 

 

1 Agenda 

1 Agenda 
2 Statusgenomgång 
3 Pilotverksamheten för Sambiombud  
4 Önskemål om federerad OpenID Connect 
5 Övriga frågor 
6 Nästa möte 
 
Närvarande: 
 
Agneta Wistrand, IIS 
Cecilia Wedin, eHälsomyndigheten 
Christer Borgh, Huddinge kommun 
Erica Mechler, Svensk e-identitet 
Jan Säll, IIS 
Jens Lind, Stockholm stad 
Jörgen Hellgren, Svensk e-identitet 
Lars Johansson, Stöttepelarna 
Peter Svensson, eHälsomyndigheten 
Robert Sundin, IIS 
Staffan Hagnell, IIS 
Stefan Runneberger, Nexusgroup 

  Tomas Fransson, Inera 
Torbjörn Jansson  
Ulrika Ahlgren, IIS 
Urban Jarl, SLL 
Wodzimierz Bislawski, SLL 

  Åsa Jernberg, IIS 

2 Statusgenomgång 

2.1 eHälsomyndigheten (eHM) 

Föredragande: Cecilia Wedin 

eHälsomyndigheten är nu medlem i Sambi som tjänsteleverantör 
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 Receptexpeditionsstöd – tjänsterna omfattar bland annat åtkomst till 
receptregistret, läkemedelsförteckningen, högkostnadstrappan, fullmakter 
och grunddata 

 E-receptstöd – för att en vårdaktör ska kunna skicka elektroniska recept 
från ett journalsystem. 

 Stöd för att visa privata läkemedel och recept för privatpersoner. 

 Stöd för att visa privatpersoners läkemedel och recept för vård- och 
apotekspersonal. 

eHälsomyndighetens projekt för säker åtkomst löper på väl. eHälsomyndighetens 
arbetar nu med att kontaktar alla aktörer. 

Den tredje utbildningsdagen avseende utvecklarstöd har nu tagits fram. 

2.2 Inera 

Ineras planeringen är: 

 Läkarintyg skickar in ansökan inom kort 

 Pascal ny ansökan i februari 

 E-legitimationsnämndens granskning av SITHS går in i slutfas och Inera 
hoppas kunna ge besked under december om resultatet av granskningen. 

 

Fråga från Urban Jarl, SLL: Med anledning av Arkitekturråds-möte 24/10, önskas ett 
förtydligande om hur Inera ser på Sambi. Och man kan tolka anteckningarna från 
det mötet, som om Sambi INTE är Arkitekturrådets federationsalternativ. 

Svar: Inera undersöker anteckningarna från Arkitekturrådsmöte 24/10 och 
återkommer med svar. 

2.3 SLL/KSL-kommunerna 

Föredragande: Urban Jarl 

Inget nytt från SLL.  

2.4 Federationstjänsten  

Föredragande: Robert Sundin 

Anteckningar: Inga större förändringar. Uppdatering av Sambis attribut. Filen har 
körts genom Sambis ändringsprocess. 

Förslag på ledningsstruktur för ändringsråd och förvaltningsråd till nästa möte till 
Arbetsgruppen 

2.5 Sambis Tillitsgranskningstjänst  

Föredragande: Staffan Hagnell 
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 Gjorda intresseanmälningar (första steget för att bli medlem och/eller 
betroddpart): 

 Pågående tillitsgranskningar 

Det börjar komma intresseanmälningar. Karlstad, Apoteksgruppen, Apotekets AB, 
Receptet OY m.fl.  

Från underlag till godkänt ca 1månad 

Fråga om resurser från Jarl. Tyngsta momentet är själva granskningen. 
Administrationen inte påverkad. IIS är förberedda. Går hand i hand med ehm’s 
arbete. 

2.6 Sambis attributstandard  

Föredragande: Tomas Fransson 

Ny specifikation har tagits fram och ligger på webben.  

Alla attribut i listan är inte tvingande. Förteckningen utgör en bruttolista över 
attribut som Inera och eHälsomyndigheten använder/kräver. Det var uppdraget att 
skapa. Arbetet fortsätter. Möte inplanerat i januari.  

Personnummer kan vara kontroversiellt, dock krav från eHälsomyndigheten att det 
ska finnas med då HSA-id inte alltid är tillräckligt för spårbarhet.  

Fråga: Kan vid slagning i HSA personnummer returneras?  

Svar: oklart 

AP: Attributprofilen på Sambis webbplats behöver resas. 

2.7 Övrigt 

2.7.1 Summering av erfarenhetsutbytet hos Huddinge kommun 

Måndag 23 oktober 2017 arrangerade Huddinge kommun tillsammans med IIS ett 
erfarenhetsutbyte om digitalisering av vård och omsorg ur ett kommunalt 
perspektiv. Arrangemanget mottogs väl och fick betyget 3,51 av 4 möjliga (skala 1-4 
där 4 är bäst). 

Film och presentationer från dagen finns på 
https://www.sambi.se/nyheter/2017/10/19/har-kommer-huddinge-
erfarenhetsutbyte-23-okt-att-livesandas/. 

3 Sambiombud  

3.1 Status 

Federationsoperatören 

Avtalspaketet och instruktioner för de som önskar bli Sambiombud har publicerats 
på webben, se https://www.sambi.se/medlemskap/sambiombud/. 

Svensk e-identitet 
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Ett intensivt utvecklingsarbete pågår och planen är att lämna in ett underlag nu på 
fredag för att bli granskad som Sambiombud. Första kunden beräknas vara klar 
direkt efter helgerna. 

För att kunna hantera stora volymer kommer en högre grad av automatisering att 
ske.  

Kostnaderna för små vårdgivare behöver diskuteras. Säkerhetskraven är 
kostnadsdrivande. Behöver garantera att säkerheten uppfylls över tid. En viss 
hantering behövs oavsett storlek. 

UP: Möte med Sambiombudsreferensgruppen innan jul för att diskutera kostnader  

. 

4 Federerad OpenID Connect  

4.1 Status 

Vid sidan av SAML är Inera intresserad av att det även finns stöd för federarad 
OpenID Connect. Detta är dock ingen genväg att ansluta till eHälsomyndigheten. En 
sådan lösning kan och bör samexistera med SAML.  

Standarden för federerad OpenID connect är dock inte klar och en profil behöver 
även tas fram. En interoptest genomförs i Rom under ledning av OpenID 
Foundation. 

5 Övriga frågor 

 

6 Nästa möte 

Arbetsgruppens möten för vårterminen 2018 fastställdes till: 

 7 feb 2018 10.00-11.30 hos IIS, Hammarby Kaj 10D. 

 13 mars 2018 10.00-11.30 hos IIS, Hammarby Kaj 10D. 

 24 april 2018 10.00-11.30 hos IIS, Hammarby Kaj 10D. 

 5 juni 2018 10.00-11.30 hos IIS, Hammarby Kaj 10D. 

 

Mötet avslutat. 

Uppdragspunkter (UP/AP) 

17-11-28 Attributprofilen på Sambis webbplats behöver resas. 

17-11-28 Möte med Sambiombudsreferensgruppen innan jul för att 
diskutera kostnader  
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