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Anteckningar fra n Sambis arbetsgrupp 
 

Datum:  4 september 2018 10.00-11.30 

Plats:  IIS, Hammarby kaj 10D  

Via länk: https://meet.google.com/nfv-owwq-rfq (använd Chrome) 

 

Agenda 

 

1 Statusgenomgång 

2 Tillitsramverket 

3 Arkitektur 

4 Evenemang/kommunikation 

5 Övriga frågor 

6 Arbetsgruppens kommande möten 

7 Uppdragspunkter (utgående) 

 

1 Statusgenomgång 

1.1 Inera 

Pascal: 

Godkänd tillitsdeklaration av Sambi. Arbete med anslutningsavtal pågår. 

Intyg: 

Arbete med tillitsgranskning pågår och vi siktar på att bli klara med denna under 
Q3. 

HSA: 

Ny tillitsgranskning startad då tjänsten varit med i Sambi i tre år. Skickas in så fort 
avtal för tillitsgranskning signerats av Sambi (skickades till Sambi 2018-09-03). 

SITHS/EFOS: 

Kompletterande ansökan skickades till E-legitimationsnämnden innan semestrarna 
där det framgår att Siths byter namn och att vi gör ett teknikskifte. Ytterligare 
komplettering har begärts av E-legitimationsnämnden under sommaren som inom 
kort kommer skickas till Digg. 
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IDP: 

Arbete pågår. Inera kommer att presentera mer information till arbetsgruppen när 
mer information finns att delge. 

1.2 Sambis styrgrupp 

Sambi styrgrupp hade under maj och juni 2018 har haft 3 sammanträden. Nedan 
sammanfattas besluten från dem: 

Beslut: Anslutning av Grupper 

Styrgruppen beslöt att anslutning till Sambi av en Grupp av organisationer ska 
kunna ske under förutsättning att den organisation som tecknar avtal med Sambi 
för Gruppens räkning: 

• har rätt att juridiskt företräda alla organisationer inom Gruppen, 

• ansvarar för ett gemensamt och sammanhållet säkerhetsarbete för Sambi 

omfatta hela Gruppen och 

• har ansvar och förmåga att företräda alla användare inom gruppen gentemot 

Sambi vid t.ex. incidenthantering 

Beslut: Krav på Sambiombud 

Styrgruppen beslöt att nuvarande skrivning i ”Föreskrifter för Sambiombud” är 
tillräcklig och därför ska behållas oförändrad.  

Den lyder: 

…[Sambiombudet] ska själv eller via leverantörer även leverera följande 

funktioner som en paketlösning till sina Användarorganisationer: E-

legitimationsutfärdare, Attributsutgivare och Identitetsintygsutgivare”.  

Beslut: Anslutning av E-tjänster via Sambiombud 

Styrgruppen beslöt att Tjänsteleverantörers e-tjänster fortsatt inte ska kunna 
anslutas via Sambiombud. 

Beslut: SITHS 

Sambis styrgrupp beslutar att inte ge ett fortsatt interrimsgodkännande för SITHS i 
Sambi.  

Sambis styrgrupp är medveten om sektorns stora användning och beroende av 
säkerhetstjänsten SITHS, vilket gör att en förändring inte kan ske direkt. 
Styrgruppen ger därför en dispens att använda SITHS i Sambi fram till och med 30 
juni 2020.  

Styrgruppen önskar att Inera inom ett år gör en förnyad riskanalys avseende SITHS 
och dess användning av SHA-1. Styrgruppen önskar även att Inera, tillsammans 
med intressenter, gör en konsekvensanalys av beslutet att inte godkänna SITHS för 
användning i Sambi längre än 2 år. 
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Önskemål från mötet: 

 Jörgen Hellgren: Det är viktigt att det kommuniceras vad som gäller och hur 
utbytet av SITHS-kort ska ske. 

 Önskemål om att Sambi ska kunna stödja flera LoA-nivåer. För inloggning 
till tjänster administrativa utan, patient/personuppgifter, bör inloggning 
med LoA2 vara tillräcklig.   

1.3 Möte med Sambis Tillitsgranskare 

Ett heldagsmöte hölls med Sambis granskare 18-08-23. Nedan följer en nedkortad 
sammanställning av deras diskussioner: 

Regionala samverkan om tillitsgranskning 

Önskemål har inkommit från flera regioner om att kommunerna inom regionen ska 
kunna samverkan för Sambis tillitsgranskning.  

Granskningsgruppen diskuterade huruvida de ser principiella hinder att även 
tillämpa kriterierna som angivits för anslutning av Grupper för de 
kommunalförbund som önskar göra en gemensam tillitsgranskning. Mötet gillade 
möjligheten att kunna erbjuda grupperingar av kommuner med ett sammanhållet 
säkerhetsarbete att granska sig tillsammans. Ett kommunalförbund torde kunna 
vara en lämplig huvudman för en sådan samverkan.  

Dock behöver det då granskas vad ett Kommunalförbund har för uppdrag och deras 
befogenhet att juridiskt företräda kommunerna i deras gemensamma 
säkerhetsarbete.  Viktigt att observera är om de medverkande kommunerna har 
olika ärendehanteringssystem, olika rutiner, hantering av underleverantörer etc. 

 

Granskning av apoteksaktörer 

Under våren diskuterades frågan om ansvar för granskning av de e-tjänster som 
används för att nå eHm:s tjänster. En summering av diskussion är: 

Ansvarig för E-tjänsten som används för åtkomst till eHälsomyndighetens system 
kan antingen vara Användarorganisationen själv eller en fristående 
Tjänsteleverantör. Avgörande är ansvaret för E-tjänsten. Om 
Användarorganisationen har anskaffat en egen tjänst för sina användare och 
ansvarar för dess drift, så har Användarorganisationen själv rollen som 
Tjänsteleverantör i Sambi och ska då tillitsgranska sin E-tjänst.  

För det fall en leverantör tillhandahåller och ansvarar för E-tjänsten åt 
Användarorganisationen, så ska denna ha rollen som Tjänsteleverantör i Sambi.  

Det framhålls dock att det fortsatt kan finnas särfall som behöver analyseras. 

 

Erfarenheter från granskning av Sambiombud 

Mötet diskuterad sina erfarenheter från granskningen av Sambiombud och hade 
uppfattningen: 
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 Dokumentet ”Bilaga 5 Föreskrifter för Sambiombud” fungerar bra som 

granskningsmall för Sambiombud. 

 På-platsbesök är viktiga att genomföra. Ett på-platsbesök kan visa behovet av 

att genomföra flera återbesök. 

 Granskningstjänsten bör förtydliga sina krav på vad ett Sambiombudet ska 

leverera till den sökande och till Sambis granskningstjänst. Mallar kan komma 

att utvecklas och behöva tillhandahållas åt nya Sambiombud. 

 Det bör vara obligatoriskt för blivande Sambiombud att gå på Sambis kurser 

 Granskningstjänstens policy bör vara att hjälpa blivande Sambiombud att 

utveckla sina tjänster så att de uppfyller Sambis krav. 

 Det bör tydliggöras på Sambis hemsida vilka av sina tjänster som ett 

Sambiombud är godkänd för. 

 

Tydliggör det minimala kravet på omfattning på säkerhetsarbetet och 
granskningen 

För att underlätta för sökanden är det önskvärt att klargör vad inom en 
organisation som berörs av Sambis tillitsgranskning. Följande förtydliganden 
föreslogs: 

Användarorganisation  

Sambi övergripande krav är att: Användarorganisationen ska garantera att dess 
Användare företräder Användarorganisationen (eller att det inte förekommer 
obehöriga Användare). För att E-tjänsten ska kunna lita på Identitetsintyget krävs 
att Användarorganisationen har ordning på sina Användare, deras elektroniska 
identiteter och behörighetsstyrande attribut samt sin 
Identitetsintygsutgivarfunktion.  

För att uppfylla Sambis Tillitsramverk ska därför en Användarorganisation minst ha 
ett strukturerat säkerhetsarbete omfattande sina Användare, deras identiteter och 
behörighetsstyrande attribut. Det inrymmer Användarorganisationens hantering av 
personal (anställda, konsulter, underleverantörer) samt organisationens  

• Hantering av E-legitimationer  

• Hantering av Attribut 

• Utgivning av Identitetsintyg 

Genom att använda av Sambi granskade och godkända Underleverantörer (t.ex. 
SITHS, HSA, Nationella säkerhetstjänster) för dessa funktioner förenklas 
säkerhetsarbetet hos Användarorganisationen. 

 

Krav A.14 ”…informera sina Användare och Federationsoperatören om villkor för 
funktionen..” 

”Funktionen” är för en användarorganisation hur man kopplar upp sig mot 
tjänsten. Hur hanterar användaren sina id. 

Medarbetaren måste vara medveten om säkerhetskraven. Det är viktigt att de har 
blivit medvetandegjorda och att det finns ett tydligt ansvar hos 
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användarorganisation att följa upp att användarna är medvetandegjorda om sitt 
ansvar. Organisationens ansvar att det finns rätt individer för att hantera 
identiteter och behörigheter, sparar handlingar (inklusive loggar). Riskanalysen 
måste därför även omfatta A.14. 

 

Tjänsteleverantör  

För att Användarorganisationer inom Sambi ska kunna ha tillit till en 
Tjänsteleverantör krävs att denne har ordning på sin åtkomsthantering och drift av 
tjänsten. För att uppfylla Tillitsramverket ska därför en Tjänsteleverantör ha ett 
säkerhetsarbete som minst omfattar åtkomstkontroll och drift av tjänsten.  

För tjänsteleverantören bör omfattningen vara att skyddar det data (innehållet i 
SAML-intyget enligt den tekniska specifikationen). Att skydda patientdata ligger 
utanför Sambi. 

Huruvida även en tjänsteleverantörs utvecklingsprocess bör granskas diskuterades.  

 

Underleverantör 

Kraven på en Underleverantör är desamma som på den organisation som anlitar 
denna. För att uppfylla Tillitsramverket ska därför en Underleverantör ha ett 
säkerhetsarbete som minst omfattar de delar som Underleverantören utför åt den 
beställande organisationen.  

Sambiombud 

Kraven på ett Sambiombud är högre än för andra Medlemmar. Ombudet ska hjälpa 
och genomföra granskningar av samtliga sina kunder och därmed se till att andra 
Medlemmar i Sambi kan lita på dessa.  

 

Krav A.3 Säkerhetsarbete 

Hur kan vi underlätta för den Sökande att förstå vad denna ska göra? 

A.3 Betrodd Part ska för den funktion som medlemskapet avser ha infört ett 
strukturerat säkerhetsarbete anpassat efter risker och säkerhetsbehov, bestående 
av: 

(a) En riskanalys avseende funktionen. Denna ska ta hänsyn till skyddsvärde, 
befintliga skyddsåtgärder och legala krav. Riskanalysen ska omfatta analys av hot 
och sårbarheter, samt sannolikhet och konsekvens (skada) på Användare, den egna 
organisationen, andra Medlemmar och Federationsoperatören. 

(b) Ett ledningssystem för informationssäkerhet för funktionen baserat på 
ISO/IEC 27001 eller motsvarande. Säkerhetsåtgärderna ska hantera riskerna enligt 
riskanalysen för funktionen.  

(c) Genomförd internrevision av införandet och efterlevnaden av 
säkerhetsregelverket för funktionen. 
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Riskanalys och internrevision ska genomföras årligen och leda till en 
förbättringsplan innehållande rekommenderade säkerhetsåtgärder. 

 

 Organisationen ska acceptera sin risk och bedriva ett förbättringsarbete. 

 Det tar tid för en organisation att utveckla sitt säkerhetsarbete. Det ska finnas 

en tydlig potential och en förbättringsplan. Om den inte finns och har 

utvecklats vid återgranskningen är det ett problem.  

 

Krav A.5 - Incidenthantering 

Vad ska betrakta som en incident av Sambi (med rapporteringsplikt)  

Medlem ska inrätta en process för incidenthantering som 

innefattar vidarerapportering till Federationsoperatören i 

enlighet med de av Federationsoperatören angivna 

instruktionerna. 

 För definition av incident, se standarden 27001 

 Vilka incidenter ska rapporteras till federationer? 

o De ska ha varit inom Sambis omfång för säkerhetsarbetet och ha haft 

en negativ konsekvens för Sambi eller dess medlemmar. 

o Om krav på rapporteras till MSB eller DI, måste det även rapporteras 

till Sambi. 

o Behöver uttrycka i klartext vilka händelser som behöver rapporteras. 

Avgränsningen finns i krav A.3. 

o Den Sökande bör bifoga sin beskrivning av processen till sin 

Tillitsgranskning? 

AP involvera Sambis förvaltingsforum i arbetet med att förtydliga kravställningen. 

Revision av Tillitsramverket 

Mötet diskuterade förslaget till revision av tillitsramverket och uppskattade detta. 
Nästa steg är att inhämta synpunkter på förslaget på Sambis arbetsgruppsmöte den 
4 september och därefter den 17 september be Sambis styrgrupp om ett beslut att 
fastställa den.  

Se förslaget nedan! 

Dokumentstruktur 

Det beslöts att ta bort anvisningarna i Tillitsdeklarationsmallen och i stället samla 
all vägledning i ett separat ”vägledningsdokument”. I detta läggs även ”Frågor och 
svar” som i dag finns på webben in samt de planerade checklistorna.   

 

 Sambis Federationstjänst 

1.4 Sambis Förvaltningsråd 
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UP 18-05-03, Förvaltningsrådet: Dokumentera reglerna för att använda Sambis 
olika miljöer. 

Robert Rhudin Sundin: Inget arbete har gjorts. Detta på grund av resursbrist hos de 
medverkande. 

2 Tillitsramverket 

På uppdrag av Sambis styrgrupp har Federationsoperatören sett över kraven i 
Sambis Tillitsramverk. 

Ansvarig för arbetet är Eva Sartorius. Ett förslag har tagits fram vilket har stämts av 
med Sambis granskare den 23 augusti 2018. Detta förslag underlaget till detta 
möte. 

Frågan om behovet av att även göra tekniska granskningar diskuterades och hur 
kända tekniska brister ska hanteras. Som exempel togs när en IdP utfärdar biljetter 
från Användare från en ”godtycklig” organisation trots att avtal om detta saknas.  

Synpunkten framfördes att: 

 Tydliggör de tekniska kraven i en checklista som kan testas av 
leverantörerna. 

 Det är viktigt att det i Sambi tillitsgranskningar tydliggörs för vilka 
Användarorganisationer som omfattas. Endast dom ska hanteras av den 
tekniska tjänsten.  

 Rutiner behöver utvecklas för hantering av när det uppdagas att Medlem 
inte lever upp till regelverket. 

 

Eva tackade för de synpunkter på det nya förslaget på det nya Tillitsramverket och 
återkommer med en uppdaterad utgåva. 

UP 18-09-04, Eva Sartorius, Iordningsställ en nya utgåva av förslag till nytt 
Tillitsramverk till Sambis arbetsgrupp. 

 

3 Arkitektur 

4 Evenemang/kommunikation 

Punkten hanns inte med. 

5 Övriga frågor 
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6 Arbetsgruppens kommande möten 

Följande mötestider bestämdes för hösten: 

 16 oktober 2018 10.00-11.30 hos IIS, Hammarby Kaj 10D 

 27 november 2018 10.00-11.30 hos IIS, Hammarby Kaj 10D 

 

7 Uppdragspunkter (utgående) 

 

Uppdragspunkt Beskrivning Status 

UP 18-05-03,  
Staffan Hagnell 

Tag fram förslag på checklistor och 
granskningsinstruktion för granskning av 
IdP, och hur denna förhindrar att utfärdar 
intyg för Användarorganisationer för vilken 
avtalsrelation saknas. ”Den som loggar in 
ska ha en relation till intygstjänsten”. 

Arbetet inleds 
med att se över 
Tillitsramverket 

UP 18-05-03, 
Tomas Fransson 

Ta fram plan för övergången för Ineras 
tjänster till 17.1.  

 

UP 18-05-03, 
Förvaltningsrådet 

Dokumentera reglerna för att använda 
Sambis olika miljöer. 

 

UP 18-09-04, Eva 
Sartorius 

Iordningsställ en nya utgåva av förslag till 
nytt Tillitsramverk till Sambis arbetsgrupp. 
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