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Anteckningar fra n Sambis arbetsgrupp 
 

Datum:  27 november 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 Revidering av Sambis Tillitsramverk 

3 Anslutning av ”grupper” 

4 Evenemang/kommunikation 

5 Övriga frågor 

6 Arbetsgruppens kommande möten 

 

1 Statusgenomgång 

1.1 eHm 

1.2 Inera 

Pascal: Godkänd tillitsdeklaration av Sambi.  

Intyg: Tillitsgranskning inskickad. Inera arbetar med de kompletterande frågor som 
skickats från tillitsgranskarna. 

HSA: Tillitsgranskning godkänd. 

SITHS/EFOS: Inera arbetar med komplettering till redan inskickad ansökan. 

IDP: Arbete pågår.  

NPÖ: Arbete med tillitsdeklaration påbörjad. 
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1.3 Sambis styrgrupp 

1.3.1 Mötet 19 oktober 2018 

Beslut 

• Sambiombud tillåts att ansluta ”kundägda” attributkataloger till sin lösning 
under förutsättning att de är granskade och godkänd av Sambi. 
Tillitsgranskningen av en kundägd attributkatalogen ska bland annat 
omfatta en granskning av de för lösningen aktuella attributen.  

• Styrgruppen önskar att ett fylligare beslutsunderlag tas fram avseende 
medlemskap för ”paraplyorganisation” som själv inte är vårdgivare, men 
som representerar ett antal sådana. 

1.3.2 Nästa möte - den 28 november. 

1.4 Sambiombud 

1.5 Federationsoperatören 

Medlemmar i Sambi Totalt:  16  (varav 6 via Sambiombud)  

Betrodd part (granskade): 5  

Intresseanmälningar:  104 Men många fler har vi kontakt med. 

På väg in:   7  

2 Revidering av Sambis Tillitsramverk  

Ett förslaget till revidering av Sambis Tillitsramverk och en sammanställning av 
Remissammanställningen bifogas. 

I filen ”Följebrev - Förslag till revision av Sambis Tillitsramverk” ges en översikt till 
förslaget, medan ändringarna i dess helhet återfinns i dokumenten: 

• Sambi Bilaga 1 - Definitioner för Sambi v2.1 2018-11-22 

• Sambi Bilaga 3 - Tillitsramverk v2.1 2018-11-22 

• Sambiombud Bilaga 5 - Föreskrifter för Sambiombud 2018-11-22 

• Sambiombudsavtal v1.1 2018-11-22 

 

Sambis styrgrupp har föreslagits att fatta beslut om att godkänna den bifogade 
versionen av Tillitsramverket och Definitioner för Sambi, samt även justering i 
Sambiombudsavtalet. Styrgruppen kommer att föreslås att avvakta med Ineras 
förslag till kompletteringar av Sambis modell, då förslaget behöver en bredare 
diskussion och eventuellt inledande workshop och en egen remiss. 

Sambis arbetsgrupp utryckte sitt gillande för förslaget till revision av 
tillitsramverket.   
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3 Anslutning av ”grupper” 

Ett intresse har framförts från bland annat eHälsomyndigheten om att finna en 
lösning som uppfyller Sambis krav för anslutning av små aktörer, t.ex. 
Privatpraktiserande, Veterinärer, SÄBO-enheter etc som är billigare och enklare än 
att vara en fullvärdig Användarorganisation i Sambi. Arbetsnamnet för en sådan 
lösning har kommit att kallas för ”Anslutning av Grupper”. 

En Grupp förutsätts ha en Gruppföreträdare som ska kunna och vilja ta ett ansvar 
för alla Gruppmedlemmar. En bärande idé är att är Gruppföreträdaren redan har 
en stark relation med Gruppmedlemmarna genom att denna redan tillhandahåller 
för Sambi aktuella tjänster (journalsystem eller motsvarande).  

För att beskriva förväntningarna på en Gruppföreträdare och för att kunna granska 
dessa, kan kraven sammanställas i ett dokument på motsvarande sätt som 
dokumentet ”Föreskrifter för Sambiombud” sammanställer kraven på 
Sambiombud.  

Frågan om att etablera en hantering av Gruppanslutning kommer att diskuteras 
vidare på Sambis styrgruppsmöte den 28 nov 2018. 

4 Evenemang/kommunikation 

4.1 Internetdagarna 19 november 

Under seminariet ”Informationssäkerhet för Vision e-hälsa 2025” diskuterades 
bland annat Sambi. Seminariet i dess helhet finns tillgängliga för er som inte kunde 
vara med eller om ni vill titta igen här: 
https://www.sambi.se/nyheter/2018/11/26/titta-pa-inspelningar-och-ta-del-av-
presentationerna-fran-internetdagarna-2018/ 

Det var första gången Internetdagarna arrangerade ett spår om e-hälsa och 
informationssäkerhet. Vi än mycket glada över att så många bra talare bidrog, det 
intressanta innehållet och högaktuella ämnena som diskuterades. 

5 Övriga frågor 

Apoteket AB:s representant berättade om deras arbete med att hitta en både säker 
och lättanvänd e-legitimationslösning som uppfyller deras behov och Sambis krav. 
En kortbaserad lösning fungerar vid kassaarbete. 

6 Arbetsgruppens kommande möten 

Följande mötestider bestämdes för hösten: 

• 30 januari 2019 10.00-11.30 hos IIS, Hammarby Kaj 10D 

• 14 mars 2019 10.00-11.30 hos IIS, Hammarby Kaj 10D 

• 7 maj 2019 10.00-11.30 hos IIS, Hammarby Kaj 10D 
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