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Anteckningar fra n Sambis arbetsgrupp 
 

Datum:  16 oktober 2018 10.00-11.30 

Plats:  IIS, Hammarby kaj 10D  

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

 

Agenda 

Agenda 

1 Statusgenomgång 

2 Tillitsramverket 

3 Föreskrifter för Sambiombud 

4 Evenemang/kommunikation 

5 Övriga frågor 

6 Arbetsgruppens kommande möten 

7 Uppdragspunkter 

 

1 Statusgenomgång 

1.1 eHm 

Fortsatt arbete med oförändrad inriktning. 

1.2 Inera 

Pascal, tillitsgranskad och godkänd 

HSA, återigen tillitsgranskad och godkänd 

Intygstjänster, påskrivet tillitsgranskningsavtal skickas in till Sambi denna vecka 

NPÖ, Arbete med ansökan pågår 

1.3 Sambis styrgrupp 

Färdiga uppdragspunkter 

AP 2018-05-31:1 Återkommer med ett förslag på skrivelse om medlemskap för 
moderorganisation som icke är vårdgivare. 

Beslut: Medlemsansökningar som inte uppfyller nuvarande skrivning för 
medlemskap ska hanteras från fall till fall av styrgruppen. 
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AP 2018-05-31:2 Återkom med en inventering av krav i Tillitsramverket som helt kan 
tas bort eller flyttas till Sambis anslutningsavtal. 

Klar: Förslag på dessa krav har sänts på remiss. 

AP 2018-05-31:3 Återkom med ett nytt beslutsunderlag, där det den önskade 
versionshanteringen av avtalsbilagorna framgår tydligare.  

Beslut: Styrgruppen beslöt att följande avtalsbilagor ska kunna publiceras på 
webben i stället för att bifogas med avtalet. 
Bilaga 1, Definitioner 
Bilaga 2, Tekniska krav 
Bilaga 3, Tillitsramverk 
Bilaga 4, Föreskrifter för Federationsoperatören 

”Bilaga 5, Avgifter” ska fortsatt bifogas medlemsavtalet. 

Återstående uppdragspunkter 

AP 2018-04-05:3 Be IIS-jurist att kontakta eHM-jurist för att vidare diskutera krav om 
juridisk hemvist för Användarorgasnisationer och Tjänsteleverantörer.  

AP 2018-06-26:2 Ta fram ett förslag till arbetsordning för Sambis styrgrupp. 
Status: Parkerad 
 

Nya uppdragspunkter 

AP 2018-09-17:1 Färdigställ det bifogade förslaget till nytt Tillitsramverk och sända 
ut det på en kort remiss. 
Status: Se nedan. 

AP 2018-09-17:2 Återkom med ett färdigt ”avtalspaket” till Sambis nästa 
styrgruppsmöte omfattande förslaget till nytt tillitsramverk, nytt medlemsavtal och 
eventuella andra dokument som påverkas av en uppdatering av tillitsramverket. 

AP 2018-09-17:3 Återkom med en förstudie om hur Sambi kan vidareutvecklas för 
att hantera flera tillitsnivåer. 

1.4 Sambiombud 

Svensk e-identitet har nu kapacitet för att kunna producera 80 anslutningar per 
månad. Denna vecka beräknas 4-5 nya sökande hanteras. SKL:s rekommendationer 
har dragit ner på tempot bland kommuner, men det har inte påverkat arbetet 
bland apotek och andra aktörer. 

1.5 Federationsoperatören 

1.6 Sambis Förvaltningsråd 

2 Tillitsramverket 

På uppdrag av Sambis styrgrupp har Federationsoperatören sett över kraven i 
Sambis Tillitsramverk. Ett förslag har tagits fram och sänts på remiss. Remisstiden 
har utökats på Inera önskemål utökats till sista oktober. 
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På mötet presenterades de hitintills inkomna remissvaren. 

3 Föreskrifter för Sambiombud 

Önskemål har framförts från Svensk e-identitet om att Sambiombud ska kunna 
ansluta en Användarorganisations egen attributkatalog till den IdP som 
tillhandahålls av Sambiombudet, se figur 1-3 nedan. En förutsättning för en sådan 
lösning är att Användarorganisationens aktuella attributkatalog är granskad och 
godkänd av Sambi. 

Lösningen är i första hand tänkt att erbjudas apotek som inte har en kvalitetssäkrad 
attributkälla (vilka inte är med i HSA). Lösningen är inte primärt tänkt för 
kommuner. 

 

 

Figur 1 Sambis generella modell 
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Figur 2 Svensk e-identitets erbjudande idag 

 

 

 

 

Figur 3 Svensk e-identitets önskemål om att ansluta katalog från 
Användarorganisation 
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3.1 Diskussion 

Mötesdeltagarna vara var positiva till lösningen och såg det som en fördel att 
manuellt arbete undviks och behovet av synkronisering mellan databaser.  

Arbetsgruppen framhöll även vikten av att det sker en separat granskning av 
Användarorganisationens attributkälla av Sambi. 

 

4 Evenemang/kommunikation 

4.1 Federationsforum 9 september 

Höstens federationsforum arrangerades av Sunet. Intressant för Sambis var bland 
annat de framstegs som gjorts för att vidareutveckla anvisningstjänsten inom 
projektet RA21: Resource Access for the 21st Century, se https://ra21.org/. 

4.2 Internetdagarna 19 november 

Programmet för ”Informationssäkerhet för Vision e-hälsa 2025” är klart och finns 
på internetdagarna.se/program/informationssakerhet-for-vision-e-halsa-2025/. 

De som är intresserad av fribiljetter jan höra av sig till asa.jernberg@iis.se. Först till 
kvarn gäller. 

 

5 Övriga frågor 

 

6 Arbetsgruppens kommande möten 

Följande mötestider bestämdes för hösten: 

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

7 Uppdragspunkter 

Av arbetsgruppen önskade uppdragspunkter. 

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 
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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. 

18-10-16. Förslag 
framtaget och bifogas 
mötesanteckningarna. 

UP 18-09-04, Eva 
Sartorius 

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

Klar 
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