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Mö tesanteckningar fra n Sambis arbetsgrupp 
 

Datum:  13 mars 2018 10.00-11.30 

Plats:  IIS, Hammarby kaj 10D  

Via länk: https://meet.google.com/nfv-owwq-rfq 
Om någon försöker ringa in via telefonkonferensen på tel. 08-999212, kod 
322134 så ska vi försöka koppla in dem också, men vi ber er att i första hand 
försöka använda länken ovan. 
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2 Statusgenomgång 

2.1 eHälsomyndigheten (eHM) 

Föredragande: Cecilia Wedin 

Arbetet fortsätter enligt den fastslagna inriktningen, med kommunikationsarbete 
och möten med aktörer. Första tillfället för Utbildning nr 3, för utvecklare, har 
genomförts. 

2.2  Inera 

Föredragande: Dan Bergvall 

SITHS 

Kompletteringar avseende granskningen av SITHS ska lämnas till E-
legitimationsnämnden. Beslut förväntas vid E-legitimationsnämnden nästa 
nämndmöte. 

Pascal 

Byte av driftsleverantör är flyttad till Q2 2018, varefter tillitsdeklaration kommer 
att sändas in för granskning. 

Intyg 

Ska tillitsdeklareras. 

NPÖ 

Finns med i planen, men inget datum är spikat ännu. 

2.3 SLL/KSL-kommunerna 

Föredragande: Urban Jarl 

Planering pågår av Lidingö stads anslutning med Sambi till beställningsportalen.  

Arbetet fortskrider med federationsanslutning för RAPP, ett internetbaserat 
rapporteringssystem för patientbesök i Stockholms Läns Landsting.  

2.4 Sambis Federationstjänst 

Föredragande: Robert Sundin 

Förvaltningsrådet 

Förvaltningsrådet har sitt möte innan Sambis arbetsgrupp. Har ambitionen att gå 
från reaktivt arbete till etablerade processer och ha en roadmap för funktioner. 
Avsikten är att även lyfta in Attributarbetsgruppen i Förvaltningsrådet.  

Tillitsgranskningstjänsten 

Knappt 50 intresseanmälningar för tillitsgranskning har inkommit. Sex stycken 
ligger nu i pipen för granskning.  
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2.5 Sambis Tillitsgranskningstjänst  

Föredragande: Staffan Hagnell 

3 Sambiombud  

3.1 Status 

Svensk e-identitet är nu Sambiombud. De har nu sänt in sin första medlemsansökan 
till federationsoperatören. Kompletterande granskningar av Sambiombudet görs i 
samband med detta, där det granskas hur de uppsatta rutinerna och mallarna 
tillämpas. 

3.2 Om Sambiombud 

Staffan Hagnell gav en presentation om bakgrunden till Sambiombud, krav som 
ställs på detta och om några aktuella frågor och det arbetet som pågår. 
Presentationen bifogas protokollet. 

3.3 Förtydligande krav på Sambiombudet 

Sambis granskare har återkopplat sina erfarenheter från Tillitsgranskningen av ett 
det första Sambiombud (Svensk e-identitet). Föreslagit förtydliganden i Sambis 
Tillitsramverk samt föreskrifterna för Sambiombud respektive 
Federationsoperatören.  

Förändringen i Tillitsramverket är att tydligare referera till att granskningen av 
Sambiombudet görs efter kraven som finns i dokumentet ”Sambiombud Bilaga 5 - 
Föreskrifter för Sambiombud”. Därutöver föreslås även att texten i ”tjänst och dess 
funktioner” till ”funktioner”. Den aktuella skrivningen finns främst i krav A.3 (om 
säkerhetsarbete), men även på andra ställen under avsnitt A. Generella krav. 
Motivet är att det har bedömts mer korrekt att tala om en funktion snarare än en 
tjänst. 

Förändringarna i dokumenten ”Sambi Bilaga 4 - Föreskrifter för Sambis 
Federationsoperatör” och ”Sambiombud Bilaga 5 - Föreskrifter för Sambiombud” 
avser att förtydliga att Sambiombudet utöver en initial Tillitsgranskning även efter 
det att verksamheten har kommit i gång, ska genomgå en ytterligare granskning. 
Den ska omfatta granskning av Sambiombudets tillämpning av rutiner för hantering 
av dess Användarorganisationer. Detta då det inte är möjligt att genomföra innan 
det finns verkliga kunder att granska. 

Förslagen till förändring av dokumenten bifogas möteskallelsen.  

 
Synpunkter på förslaget till förändringar av avtalsbilagorna 3, 4 och 5 

Arbetsgruppen förordade de föreslagna förändringarna I de tre avtalsbilagorna 

 Sambi Bilaga 3 - Tillitsramverk 

 Sambi Bilaga 4 - Föreskrifter för Sambis Federationsoperatör 

 Sambiombud Bilaga 5 - Föreskrifter för Sambiombud 
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4 Evenemang 

4.1 Svenskt federationsforum 15 mars 

Mötesplats för svenska federationer, däribland Swamid, Sambi, Skolfederation, 
Svensk e-legitimation, där stora och små federationsfrågor diskuteras, se vidare 
https://www.sambi.se/nyheter/2018/03/16/lyckat-svenskt-federationsforum/ 

4.2 Lidingö stads Erfarenhetsutbyte 8 maj 

Lidingö stad berättar om sina erfarenheter att ansluta sig till Sambi via ett 
Sambiombud i syfte att nå olika tjänster. Till mötet är även eHälsomyndigheten, 
Inera, SLL och Svenske e-identitet inbjudna att medverka. Mer information kommer 
snart på Sambis webbplats.  

4.3 Internetdagarna 19-20 nov 2018 

Ett endagars evenemang om ”federationsfrågor för vård- och omsorgssektorn” 
planeras. 

5 Övriga frågor 

5.1 Kravställning på IdP 

Synpunkten framfördes på att kravet i Sambis Tillitsramverk på 
Identitetsintygsutgivare (IdP) bör kompletteras med ett uttryckligt krav på att  

”en Identitetsintygsutgivare ska endast kunna utfärda intyg för de 
Användarorganisationer som denna har en avtalsrelation till” 

UP 18-03-13, Staffan Hagnell: Tag fram förslag på krav på begränsning av IdPs 
möjlighet att utfärda intyg. 

5.2 Ändrat mötesdatum 

Det föreslagna datumet för nästa möte, den 24 april, är under Vitalis. Mötet beslöt 
därför att flytta detta datum till 3 maj. En ny inbjudan kommer att sändas ut. 

6 Kommande möten 

 3 maj 2018 10.00-11.30 hos IIS, Hammarby Kaj 10D. 

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

 

7 Uppdragspunkter 

UP 18-03-13, Staffan Hagnell: Tag fram förslag på krav på begränsning av IdPs 
möjlighet att utfärda intyg. 

http://www.sambi.se/
mailto:info@sambi.se

