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Mö tesanteckningar Sambis arbetsgrupp 
 

Datum:  7 februari 2018, kl 10.00-11.30 

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

2.1 eHälsomyndigheten (eHM) 

Föredragande: Cecilia Wedin 

Cecilia redogjorde för eHM:s pågående aktiviteter, varibland följande: 

 Så långt har eHM fått fram kontaktpersoner i alla utom två kommuner och ett 
landsting. 

 Har besökt VGR och Region Skåne. 

 Ger eHManpassade utbildningar, introkurs och tillitsdeklaration. Nu även en 
kurs för systemutvecklare (målgruppen är systemleverantörer som har 
integration mot eHälsomyndigheten). En kurs ska hållas i Karlstad. Vi är öppna 
för att hålla utbildningar på fler orter om det eftersöks. 

 Har så långt träffat ca hälften av alla systemleverantörer. 

 Kommunikationen just nu går ut på att avdramatisera kravens komplexitet. Vi 
behöver förtydliga att kravet på säkerhetsarbetet är begränsat till identiteterna 
som används i Sambi och att det inte är något krav på ett LIS för hela 
organisationen. 

 POC har startats mellan eHm och Inera, , för att anpassa oss till Ineras 
referensarkitektur IAM som är baserad på Oauth2. 

Diskussion: Ett problem är ”betala nu” och du får nyttan sedan. Det är viktigt att 
systemleverantörerna får in utvecklingskostnaderna i sina budgetar. För dem är det 
avgörande om det finns kunder som är beredda att betala.  

2.2 Inera 

Föredragande: Dan/Tomas 

SITHS 

SITHS ansökan till E-Legitimationsnämnden om att bli utfärdare av Svensk e-
legitimation är nu komplett enligt Inera och de identifierade observationer som 
påpekats har besvarats. Granskningsgruppen från E-Legitimationsnämnden ska 
lägga fram sin rekommendation till Nämnden för beslut den 21:a februari. 

Pascal 

Ny ansökan kommer att skickas in senast 8:e februari till Sambi. Driftflytt till ny 
underleverantör för Pascal kommer att ske under Q1 vilket är en förutsättning för 
att Pascal ska bli godkänd av Sambi. 

Intyg 

Intygs ansökan och tillitsgranskning kommer att kunna startas Q1 i år. 

 

Tomas framhåller vikten av att följa utvecklingen av Tjänstekontrakt, då en 
utveckling pågår.  
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2.3 SLL/KSL-kommunerna 

Föredragande: Urban Jarl 

Beställningsportalen har nu mer än 5 000 användare som loggar in federativt. 

På tur står att ge Sigtuna kommun åtkomst till RAPP, ett rapporteringssystem för 
patientbesök. 

2.4 Federationstjänsten  

Föredragande: Robert Sundin 

- 

2.5 Sambis Tillitsgranskningstjänst  

Föredragande: Staffan Hagnell 

 30 intresseanmälningar för Tillitsgranskningar sedan i oktober 

 Avslutad: Svensk e-identitet (godkänd) 

2.6 Sambis attributstandard  

Föredragande: Tomas Fransson 

SAMBI attributsförvaltning minnesanteckningar från  
arbetsgruppsmötet 2017-12-12 

Deltagare 

 Tomas Fransson Inera 

 Henrika Littorin Inera 

 Joakim Sandberg eHälsomyndigheten 

 Olle Rundlöf SLL 

 Stefan Halén iis 

Inledning 

Tomas Fransson inledde med att hälsa alla välkomna. 

Genomgång av aktiviteter och attributspecifikationen 

se Trello (inbjudan krävs)  

Gruppen kunde konstatera att attributspecifikationen 1.2 blivit godkänd och 
publicerad. För vidare arbete med attributen kom gruppen fram till följande behov 

1. Fastställda kriterier för vad som kvalificerar som ett SAMBI-attribut 

2. En process för hur ett attribut blir ett SAMBI-attribut 

3. Förvaltning av de befintliga attributen genom t ex bevakning av 
förändringar av befintliga koder och livscykelhantering av attributen 

4. Med ökande tillströmning till federationen kommer behovet av support att 
öka 
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Gruppen vill föreslå arbetsgruppen att det vidare arbetet med attributen styrs från 
förvaltningsrådet. 

SLL undrade över referenser till HSA i attributspecifikationen när det gäller 
formatbeskrivningen. Gruppen kom fram till att här behövdes ett förtydligande 
kring hur man hittar till ansvarig organisation. På de ställen som det idag står HSA 
ska Inera som organisation pekas ut. 

7:e februari 13:00 blir nästa datum, Tomas Fransson kallar, Stefan Halen bokar 
lokal och telefonkonferens. 

 

AP: Attributprofilen på Sambis webbplats behöver rensas. 

2.7 Information  

Stefan Bäckström påpekade vikten av att komma ut med information i hela landet. 

Fredrik Widfeldt framhåll även vikten av att nå ut till de små vårdgivarna. 

Även viktigt att beställningar kommer i gång så att leverantörerna sätter i gång sitt 
utvecklingsarbete. 

3 Sambiombud  

Se bifogad presentation för en rekapitulering av konceptet och status. 

Svensk e-identitets ansökan om att bli Sambiombud kommer att behandlas på 
Sambis styrgruppsmöte den 8 februari. 

4 Systemleverantörerna roll i Sambi 

Frågan om Systemleverantörernas roll i Sambi diskussion. Det har funnits frågor 
från Systemleverantörer om de ska vara underleverantör eller Tjänsteleverantör i 
Sambi. 

Avgörande är vem som tar ansvar för tjänsten. Om Systemleverantören säljer sin 
lösning som en måltjänst ska de troligtvis vara Tjänsteleverantör i Sambi, medan 
om de säljer ett system på ”CD” som en programvara är de en underleverantör till 
den kunden som driftar tjänsten och denna ska vara tjänsteleverantör i Sambi. 

5 Federerad OpenID Connect  

OpenID Connect kommer att behandlas på Svenskt federationsforum den 15 mars. 
Anmälan gärs på https://www.sambi.se/nyheter/kalendarium/. 

6 Övriga frågor 
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7 Nästa möte 

 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 rensas. 
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